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1. Inledning  
 
Energisystemets utformning är en ständigt aktuell samhällsfråga. Hur el och värme ska 
produceras, distribueras och användas berör enskilda hushåll såväl som samhället 
lokalt, nationellt och globalt. Energifrågan är således i högsta grad en politisk fråga. 

Energisystemets utformning är något som kommunerna i Sverige under lång tid har 
utövat makt över. Kommunerna har ofta byggt upp och driver idag stora tekniska 
system, såsom vatten- och avlopp, avfallshantering och energi. Redan vid mitten av 
1800-talet började kommunerna anlägga gasverk och kommunerna har alltsedan dess 
varit centrala aktörer på energiområdet.1 Kommunernas engagemang på energiområdet 
har varit brett och visas bl.a. genom att många kommuner äger eller ägt kommunala 
energibolag som producerat både el och fjärrvärme och dessutom ofta ägt de lokala 
distributionsnäten. Kommunerna erbjuder dessutom kommunal energirådgivning och 
är enligt Lagen om kommunal energiplanering från 1977 skyldiga att utforma 
kommunala energiplaner. Kommunerna ses numera även som ”motorer” i omställ-
ningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle.2 Kommunerna är stora energikonsumenter, 
då de har stora fastighetsbestånd för förskola, skola, äldreomsorg, simhallar och andra 
verksamheter. Många kommuner äger kommunala bostadsbolagen som hyr ut 
lägenheter. Bostadsbolagen kan utöva en direkt påverkan på den energi som används i 
gemensamhetsutrymmen. Indirekt kan bostadsbolagen via bl.a. information påverka 
hushållens energianvändning.3  

Kommunerna har alltså under lång tid haft stor kompetens och intresse för 
energiområdet, vilket gör dem till spännande studieobjekt. De kommunala 
energisystemens inriktning har samtidigt ständigt utmanats av bl.a. nya miljökrav, ny 
teknologi och ökad konkurrens.  

Under slutet av 1970-talet och 1980-talet handlade de flesta energirelaterade 
åtgärderna i kommunerna om att minska Sveriges stora oljeberoende. Kommunerna 
upprättade energisparplaner för att genom minskad energianvändning minska behovet 
av olja. Efter ett tillägg i Lagen om kommunal energiplanering år 1981 upprättade 
många kommuner även oljereduktionsplaner där kommunerna utarbetade strategier för 
att reducera oljeanvändningen. Kommuner med egen energiproduktion övergick också 
från att använda olja till att använda kol eller andra bränslen i produktionen. 

Under 1990-talet var avregleringen av elmarknaden en stor utmaning för 
kommunerna. Avregleringen innebar att kommunerna hade att hantera nya villkor som 
följde av att viktiga delar av elmarknaden utsattes för konkurrens från och med år 

                                              
1 Kaijser, A (1986), Stadens ljus. Etableringen av de första svenska gasverken. Malmö: Liber Förlag; Kaijser, A, 
Mogren, A och Steen, P (1988), Att ändra riktning. Villkor för ny energiteknik, Stockholm: Allmänna förlaget; 
Hallström, J (2002), Constructing a pipe-bound city: a history of water supply, sewerage, and excreta removal in 
Norrköping and Linköping, Sweden, 1860-1910, Linköping: Linköping Studies in Arts and Science nr 277. 
2 Delegationen för ekologisk hållbar utveckling, Lokala investeringsprogram. Kommunerna som motor i den 
ekologiska omställningen av samhället, förslag 970618; proposition. 1993/94:111, Med sikte mot hållbar 
utveckling. 
3 För en utförligare presentation av kommunernas uppgifter på energiområdet se Perspektiv på kommunal 
energiplanering: en antologi, utgiven av Statens energiverk, Energiforskningsnämnden (EFN), 
Byggforskningsrådet (1988), Stockholm: Allmänna förlaget. 
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1996.4 De förändrade förutsättningarna på elmarknaden, där kunderna bl.a. kunde välja 
vilket bolag de ville köpa el av och därmed inte enbart var hänvisade till och beroende 
av t.ex. ett kommunalägt energibolag, fick till följd att många kommuner diskuterade 
om kommunen skulle behålla eller sälja ut hela eller delar av det kommunalägda 
energibolaget. Dessa diskussioner förstärktes också av att många kommuner under 
1980- och 1990-talen fick en försämrad ekonomi bland annat beroende på minskade 
statsbidrag och kommunalt skattestopp.5  

En annan utmaning för kommunala aktörer har varit hur de ska hantera energi-
produktionens miljökonsekvenser. Kommunerna har här mött en alltmer krävande 
omvärld med en miljömedveten folklig opinion, nationellt antagna mål om ett 
ekologiskt uthålligt energisystem och nya internationella miljööverenskommelser. Den 
internationella överenskommelsen om Agenda 21 som Sverige undertecknade i Rio de 
Janeiro 1992 var en sådan miljörelaterad utmaning för kommunerna. Under 
konferensen i Rio antogs en plan om att alla lokala myndigheter i samråd med 
befolkningen skulle ta fram en egen Agenda 21-plan. I Sverige blev det en uppgift för 
kommunerna att ta fram lokala Agenda 21-planer.6 Kommunerna byggde ofta upp en 
självständig organisatorisk verksamhet, ett Agenda 21-kontor, där bl.a. mål och 
visioner för det kommunala energisystemet utformades. Dessa mål var samtidigt 
tvungna att relateras till de redan befintliga kommunala hushållnings- och 
tillförselmålen.  

Ytterligare en utmaning har funnits i de kommuner som ägt kommunala energibolag 
som producerat och distribuerat energi, samtidigt som kommunen upprättat 
kommunala energisparmål och erbjudit kommuninvånarna energirådgivning. Så ser 
t.ex. situationen ut i mina fallkommuner Linköping och Norrköping. I kommuner som 
äger energibolag är de förtroendevalda i kommunfullmäktige ägarrepresentanter för 
energibolaget. De förtroendevalda får ofta en helhetssyn på den kommunala 
verksamheten, eftersom de reglerar allt från energihushållning till energitillförsel. 
Energibolagets företrädare ansvarar för frågor kring bolagets energiproduktion och 
distribution, såsom miljöanpassning, nyinvesteringar, nätexpansion och bränsleval. De 
förtroendevalda och energibolagens representanter agerar i energins policyprocess 
utifrån olika utgångspunkter och olika intressen. De förtroendevalda utifrån att beslut 
och åtgärder ska ske med hänsyn till konsekvenser för hela den kommunala 
verksamheten. Energibolagets representanter agerar utifrån vad som bäst gynnar 
energibolaget. I policyprocessen möts dessa aktörer med delvis olika intressen och 
krav på hur energipolicyn ska utformas. I kommuner som äger energibolag ges därför 
intressanta möjligheter att problematisera vem som utövar makt över den kommunala 
energipolicyn. 
 

                                              
4 SOU 1993:105, Monopolkontroll på en avreglerad marknad. Betänkande från elmyndighetsutredningen. 
5 SOU 1993:90, Lokal demokrati i utveckling. Slutbetänkande av Lokaldemokratikommittén. 
6 Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development/ Rio declaration on Environment and 
Development, Unitet Nations Department of Public Information, 1993; Proposition 1993/94:111, Med sikte mot 
hållbar utveckling. 
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1.1 Maktutövning i energins policyprocesser 
 
Teoriskt inriktas denna studie på att analysera hur aktörer såsom förtroendevalda 
politiker och företrädare för kommunalägda energibolag utövar makt i förhandlingar 
kring hur kommunal energipolicy ska formas. Policy och makt är två centrala begrepp 
i avhandlingen (för redovisning av teorin se kap 3). Policy kan dels studeras utifrån 
policyns innehåll och dels kan policy studeras som en process. Policy som innehåll 
fokuserar ett visst resultat, det syfte som policyn har. Det kan t.ex. vara att en kommun 
har som uttalat handlingsprogram att bara köpa in miljömärkt el. Policy som process 
omfattar skapandet och genomförandet av en idé och då antas policy utvecklas ständigt 
när det genomförs och policy genomgår därmed förändring. Båda dessa dimensioner 
kommer att användas i analysen, även om processansatsen kommer att dominera.7  

Utgångspunkten i maktanalysen är att flera aktörer har möjlighet och faktiskt utövar 
makt i policyprocessen. Aktörer i policyprocessen förhandlar ständigt om policy. 
Aktörer kan bilda koalitioner med andra aktörer med liknande intressen, för att 
därigenom öka möjligheterna att genomdriva sina målsättningar. Olika aktörer har 
dessutom tillgång till olika maktresurser som kan användas för att påverka andra 
aktörer. De förtroendevalda politikerna har t.ex. lagstiftad beslutanderätt i många 
frågor, medan förvaltningstjänstemän kan utnyttja sin sakkunskap på ett område för att 
mobilisera stöd för sina intressen. Jag har avgränsat mig i urvalet av vilka aktörer som 
studerats i kommunerna (urvalet av aktörer diskuteras vidare under metod kap 4.4). 
Det är i huvudsak fyra grupper av aktörer som stått i fokus. Dessa är:  

1) förtroendevalda politiker, främst de som ansvarat för miljö- och energifrågor,  
2) kommunala förvaltningstjänstemän på bl.a. Agenda 21-kontor, byggnadskontor 

och miljökontor,  
3) tjänstemän på de kommunalägda bostadsbolagen, samt  
4) representanter för de kommunalägda energibolagen d.v.s. styrelseledamöter, 

tjänstemän i energibolagens ledning och tjänstemän som genom energiplanering eller 
på annat sätt varit centrala i utformningen av energisystemet.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Avhandlingens övergripande syfte är att genom fallstudier analysera hur olika aktörer 
utövade makt i policyprocessen kring två kommunala energisystem i Linköping och 
Norrköping under åren 1977 till 2001. Jag ska analysera på vilket sätt makt utövades 
och varför makt utövades på ett visst sätt i respektive kommun. 

Jag valde att börja studien år 1977 eftersom detta år kan ses som början på en period 
då kommunerna fick en tydligare politisk roll på energiområdet. Då antogs Lagen om 
kommunal energiplanering som medförde att kommunerna fick ett uttalat ansvar för 

                                              
7 Bostedt, G (1991), Politisk institutionalisering – Organisering av lokalt arbetsmiljöarbete, Forskningsrapport 
1991:4, Sundsvall: Mitthögskolan; Sabatier, P.A. och Jenkins-Smith, H.C. (1993), Policy Change and Learning. 
An Advocacy Coalition Approach, Boulder Colorado: Westview Press; Hill, M (1997), The Policy Process in the 
Modern State, London: Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf. 
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både energihushållning och energitillförsel (för ytterligare diskussion kring 
tidsavgränsningen se under metod kap 4.5).  

Centrala forskningsfrågor är: 
 

 Hur agerade olika aktörer i policyprocesser kring energisystemens 
utformning i respektive kommun? Vilken betydelse hade aktörernas 
ageranden för hur energipolicy utformades?  

 Bildade olika aktörer policykoalitioner? Hur såg de i så fall ut och vilka 
frågor drev olika koalitioner? I vilken utsträckning fanns det konflikt eller 
konsensus vid policyutformning? Vad uppstod det konflikt om?  

 På vilka sätt utövade policykoalitioner makt i policyprocesserna? Hur 
agerade policykoalitioner för att genomdriva sina intressen? Vilka 
maktresurser hade olika policykoalitioner tillgång till? Hur utnyttjades 
dessa resurser och med vilka resultat?  

 
Forskningsfrågorna preciseras ytterligare i kapitel tre, avsnitt 3.5. 
 

1.3 Tidigare studier av kommunala energisystem – relevanta begrepp 
och slutsatser 
 
Det finns flera tidigare studier av kommunala energisystem som på olika sätt berör 
maktutövning och policyutformning. Jag har valt att betona de slutsatser och begrepp 
som jag använder i min studie.  

Summerton analyserar i sin avhandling District heating comes to town hur en liten 
kommun (Mjölby) lyckas med att introducera ett fjärrvärmesystem under 1980-talet. 
Ett viktigt begrepp i Summertons avhandling är systembyggare. Systembyggare är 
aktörer som ansvarar för att planera och driva ett visst system. Summerton visar i sin 
studie att vem eller vilka som i praktiken blir systembyggare är svårt att fastställa i 
förväg. Det måste snarast betraktas som en empirisk fråga som bestäms från fall till 
fall. I Mjölby uppstod det konflikter mellan systembyggare för olika system. När ett 
fjärrvärmesystem introduceras i en kommun blir fjärrvärmen en konkurrent och ett hot 
mot etablerade värmesystem, såsom gas- och elsystem. Därför blir det ofta en konflikt 
mellan det rådande värmesystemet och det nya systemet. Summerton konstaterar att en 
systembyggare kan agera på olika sätt för att få fäste på en ny marknad. I Mjölby, som 
i de flesta andra kommuner, var det det kommunalägda elbolaget som fick till uppgift 
att etablera ett fjärrvärmesystem i kommunen. Istället för att bli en uppenbar 
motståndare till fjärrvärme mobiliserades därigenom det befintliga elbolaget i 
fjärrvärmesystemets introduceringsprocess.  

Det blev en uppgift för det kommunala energibolaget att hantera frågor kring 
fjärrvärmeintroduktionen. Summerton konstaterar att det inte var något medvetet 
strategiskt val av de förtroendevalda politikerna i Mjölby som förespråkade 
fjärrvärme, utan snarare en konsekvens av att politikerna saknade teknisk kompetens i 
frågan, vilket däremot fanns på energibolaget. Det var förmodligen helt avgörande för 
fjärrvärmeintroduktionen att det kommunalägda energibolaget var positivt till 
genomförandet, eftersom ett sådant bolag har flera maktresurser som kan användas för 
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att hindra en introducering bl.a. genom att ledande förtroendevalda kommunalpolitiker 
ofta ingår i bolagets styrelse.  

För att skydda ett redan etablerat system behöver emellertid systembyggare inte 
mobilisera stöd från potentiella motståndare. När fjärrvärmesystemet i Mjölby och i 
många andra kommuner hotades av värmepumpar under 1980-talet, mobiliserade de 
kommunala aktörerna bland annat riksdagens stöd för att lagstiftningsvägen undanröja 
hotet. Genom att mobilisera stöd av aktörer som kunde utöva makt i olika frågor 
klarade Mjölbys systembyggare att hantera konkurrensen från det hotande systemet.8 
Därigenom bildade dessa aktörer koalitioner för att på det sättet öka sin 
förhandlingsstyrka och driva igenom sina intressen (även om koalition inte är ett 
begrepp som Summerton använder i sin analys). 

Även Kaijser tar i sin avhandling upp etableringen av konkurrerande system i 
kommuner. I slutet av 1800-talet uppstod i flera städer en strid mellan gas- och 
elverksförespråkare om vilket system staden skulle satsa på. Många städer drev sedan 
tidigare gasverk i egen regi. Huruvida elektriciteten skulle introduceras i städerna eller 
inte blev ofta en fråga som bestämdes av de kommunala gasverksstyrelserna. 
Gasverkens företrädare ville vanligtvis inte släppa in konkurrerande system i 
kommunen, vilket gjorde att de ofta beslutade emot byggande av en elverksanläggning 
i staden. Kaijser menar att detta motstånd bromsade elintroduktionen i många 
gasverksstäder, men att det i ett längre perspektiv inte kunde hindra introduktionen av 
el i de olika kommunerna.9 

Konkurrens mellan olika system och företrädare för dessa system har även präglat 
energiutvecklingen på 1990-talet. Under denna tid har bl.a. regering och riksdag uttalat 
starka önskemål om att Sverige ska utveckla ett ekologiskt hållbart energisystem. 
Även om detta inte i sig behöver innebära nya konkurrenter till etablerade 
energisystem är det rimligt att anta att ett sådant mål åtminstone utmanar etablerade 
tankestrukturer kring hur (och hur mycket) energi som ska produceras, distribueras och 
användas. Rydéns studie från 1990-talets början visar att det på kommunal nivå finns 
en påtaglig brist på integrering av miljö- och energifrågor i kommuner. Rydén 
konstaterar efter genomgång av kommunala energiplaner och miljöskyddsprogram att 
det inom kommuner finns ett ensidigt sektorstänkande, där det saknas en 
tillfredsställande integrering av miljö och energi på kommunal nivå. Detta trots att det 
är kommunfullmäktige som antar både energiplan och miljöskyddsprogram.10  

En senare studie av Lindquist problematiserar också kopplingen mellan miljö- och 
energifrågor. Här har en jämförande studie gjorts mellan kommuner som vid mitten på 
1990-talet ägde respektive inte ägde ett energibolag. Lindquists slutsats är att i 
kommuner utan kommunalägt energibolag betonades vikten av att energifrågor 
placerades i ett vidare sammanhang och sattes i relation till bl.a. en ekologiskt hållbar 
utveckling. I de kommuner som ägde ett energibolag saknades däremot denna 
koppling mellan energifrågor och mer övergripande mål om en hållbar utveckling. I 
kommuner med kommunalägt energibolag präglades verksamheten, menar Lindquist, 

                                              
8 Summerton, J (1992), District heating comes to town. The social shaping of energy system, Linköping Studies 
in Arts and Science 80, Linköpings universitet. 
9 Kaijser, A (1986). 
10 Rydén, Bo (1991), Energi och miljö. Möjligheter och hinder vid samordningen av den kommunala miljö- och 
energipolitiken, Stockholm: Svenska kommunförbundet. 
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mer av ekonomiskt tänkande som fokuserade på drift och utbyggnad av offentliga 
system än av strävande mot ett ekologiskt hållbart energisystem.11 En förklaring till 
studiens resultat kan vara att olika aktörer har olika tolkningar av vad ett ekologiskt 
uthålligt energisystem är och hur detta ska uppnås och att energibolagens tolkning inte 
fick större genomslag i studien.  

Både Rydéns och Lindquists studie antyder att det inom en kommun kan fattas 
beslut om energisystemet som av olika anledningar inte samordnas och till och med 
kan motsäga varandra. Det kan handla om att beslut fattas inom olika organisatoriska 
enheter eller vid olika tidpunkter. Jacobsson har gjort en analys av beslutsprocessen 
kring en ny energianläggning i Värtan i Stockholm, där han visar hur en och samma 
fråga i en viss tidsperiod kan hanteras i parallella processer d.v.s. processer som 
samtidigt pågår inom olika organ inom en kommun. Beslutsprocessen i Värtan 
präglades av att olika grupperingar inom olika arenor diskuterade olika 
investeringsalternativ. Under den tid beslutsprocessen varade ställdes egentligen aldrig 
de olika intressena mot varandra. De olika intressena hanterades i stället i olika 
parallella processer, vilket enligt Jacobsson kunde ske för att de inblandade 
organisationerna var uppbyggda på ett sätt som bidrog till en skild hantering av frågan. 
Inom den statliga organisationen var regering, ämbetsverk och kommittéer 
särkopplade och på kommunal nivå var den politiska församlingen frikopplad från det 
kommunala energibolaget. Vissa intressen som hanterades på statlig nivå kom 
dessutom aldrig in på den kommunala arenan och vice versa. Själva organiseringen på 
statlig och kommunal nivå bidrog alltså till en parallell hantering av frågan.12  

De ovanstående studierna tar upp flera intressanta aspekter av energisystemets 
utformning som återkommer i mina fallstudier i Linköping och Norrköping. Bland 
annat kommer jag att diskutera förekomsten av systembyggare i de studerade fallen, 
hur konkurrerande system byggs upp, hur kommunala aktörer har agerat i utvecklingen 
av ett ekologiskt uthålligt energisystem samt om en parallell hantering av energipolicy 
förekommer i mina fallkommuner. 

 

1.4 Disposition  
 
Avhandlingen är organiserad enligt följande. I kapitel 2 ger jag en historisk överblick 
över hur den svenska energipolicyn utvecklats under framför allt 1900-talet. Här tar 
jag upp utvecklingen av den svenska gas-, el- och fjärrvärmemarknaden för att visa på 
hur kommunernas roll har utvecklats på energimarknaden. Jag diskuterar även 
Sveriges energiförbrukning, vilken betydelse den internationella överenskommelsen 
om att upprätta lokala Agenda 21-planer fick för de svenska kommunerna, samt att 
flera kommunalägda energibolag miljöcertifierat sin verksamhet sedan slutet av 1990-
talet. Därefter behandlas den svenska elmarknadens avreglering. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring kommunernas organisation och kommunernas roll som ägare till 
energibolag. 

                                              
11 Lindquist, P (2000), Lokala energistrategier. Integration av energi och miljö i fem svenska kommuner under 
1990-talet, Tema T Rapport 35, Linköpings universitet. 
12 Jacobsson, B (1987), Kraftsamlingen. Politik och företagande i parallella processer, Lund: Doxa AB. 
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I kapitel 3 diskuteras mina teoretiska utgångspunkter, där jag visar hur jag ska 
koppla samman forskning kring hur policy skapas och utvecklas av aktörer med 
aktuell forskning kring uppbyggnaden av stora sociotekniska system. Med det som 
grund diskuterar jag sen hur maktutövning kan studeras i de processer som formar 
kommunal energipolicy.  

Kapitel 4 utgörs av en redogörelse för min forskningsmetod. Här diskuteras motiv 
för val av kommuner, aktörer och tidsperiod, val av fallstudier som mitt arbetssätt samt 
fallstudiens för- och nackdelar. Här beskrivs också hur jag har gått tillväga för att 
förstå och tolka maktutövning i de kommunala policyprocesserna. Kapitlet avslutas 
med en genomgång av hur materialet har tolkats och hur fallstudierna i de kommande 
kapitlen är uppbyggda. 

De båda empiriska fallstudierna presenteras i kapitel 5 och 6. Kapitlen är upplagda 
på liknande sätt, där båda inleds med en beskrivning av kommunen och 
energisystemens uppbyggnad och struktur. Även det kommunalägda energibolaget 
presenteras. Därefter följer analyser kring fem områden: hur verksamheten kring 
energitillförsel utformades i kommunerna, energiplaneringens roll i kommunen, 
kommunens verksamhet kring energihushållning, kommunens miljö och energiarbete 
med fokus på kommunens arbete med att ta fram en Agenda 21-plan och slutligen 
ansvarsfördelning mellan olika aktörer och de förtroendevaldas styrning av de 
kommunalägda energibolagen.  

I kapitel 7 görs en empirisk jämförelse mellan resultaten från fallstudierna i 
Linköping och Norrköping. Avslutningsvis i kapitel 8 har jag gjort en teoretisk analys 
av olika policyområden och policykoalitioner som jag identifierat i kommunerna. Jag 
diskuterar hur olika koalitioner utövade makt i de kommunala energipolicyprocesserna 
och hur en koalition dominerade policyutformningen i kommunerna.  
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel ges en historisk bakgrund till hur svensk energipolicy har utvecklats 
under framför allt 1900-talets senare del. Kapitlet gör inte anspråk på att berätta hela 
historien och ta upp allt som har hänt. Fokus ligger på händelser som har haft en 
central betydelse för kommunernas verksamheter och villkor på energiområdet och 
händelser som jag har sett har varit betydelsefulla för att förklara vad som skett i 
fallkommunerna Linköping och Norrköping. Därmed är det också flera viktiga 
händelser som inte kommer att tas upp här, såsom vattenkraftsutbyggnaden och 
kärnkraftsdiskussionen. 

Det är fem aspekter i den historiska bakgrunden som jag ska lyfta fram här. Dessa 
är kommunernas roll på den svenska energimarknaden, energiförbrukningens 
historiska mönster, Agenda 21 och miljöledningssystemens betydelse, den avreglerade 
elmarknaden,13 samt kommunernas organisering och kommuner som ägare av bolag.  
 

2.1 Gasverkens organisering som stilbildare 
 
Den organisering av den svenska energimarknaden som dominerade under hela 1900-
talet grundlades redan på 1800-talet. Städerna intog på 1860-talet en viktig roll, då 
flera städer stod som huvudman till de gassystem som etablerades i flera större 
svenska städer. Att gasverk började byggas i kommunal regi berodde främst på att 
gasen användes för gatubelysning. Gasverken var dessutom mycket lönsamma. Ett 
viktigt argument för kommunalt ägande var att vinsten inte skulle gå till privata 
aktieägare utan skulle komma gaskonsumenterna till del genom lägre taxor.14 
Resonemanget att kommuninvånarna får lägre taxor vid kommunalt ägande var ett 
argument som användes även på 1990-talet av dem som ville behålla energibolagen i 
kommunal ägo.  

På 1800-talet hade städerna en viktig roll även som tillståndsmyndighet. De gav 
bl.a. tillstånd att gräva ned gasrör i gatorna. Gasverken byggdes upp under samma 
period som vatten- och avloppsverken. Under den här perioden blev städerna för första 
gången tvungna att hantera frågor kring ett stort tekniskt system. Norrköping var en av 
de städer som redan från början, år 1851, drev ett gasverk i egen regi. I Linköping 
byggdes ett gasverk upp år 1861. När sedan elsystemen etablerades i Sverige under 
1880-talet fortsatte kommunerna att inta en central position genom att de var både 
producenter och distributörer av elektricitet. År 1920 hade samtliga 110 svenska städer 
ett elverk. Hälften av dessa ägdes av kommunerna, medan den andra hälften var i 
privat regi.15 

                                              
13 Jag kommer att följa det gängse språkbruket och här tala om avreglering, även om omreglering är en mer 
korrekt term för att beskriva den förändring som skedde på marknaden. Skälet till att omreglering är en bättre 
beskrivning är att avreglering innebär en liberalisering som ska möjliggöra ökad konkurrens och det behöver inte 
innebära att graden av marknadsreglering minskar. 
14 Kaijser, A (1986). 
15 Kaijser, A (1986); Kaijser, A, Mogren, A och Steen, P (1988), s 54. 
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I början var elsystemen centrerade till en stadskärna eftersom det var svårt att 
transportera el längre sträckor. Växelströmstekniken utvecklades omkring år 1890, 
vilket gjorde det enklare att överföra elektricitet över långa avstånd. Samtidigt 
planerades i Sverige utbyggnad av stora vattenfall och högspänningsledningar som 
kunde förse stora regioner med elektricitet. Det var emellertid dyrt att exploatera 
vattenfall och bygga högspänningsledningar och det krävdes därför att olika aktörer 
gick samman och delade på investeringen. Vanligtvis bildades kraftaktiebolag av 
kommuner och elanvändande industri. Samtidigt beslöt riksdagen år 1907 att inrätta 
Kungliga Vattenfallsstyrelsen (Vattenfall). Stora kraftbolag och Vattenfall var de som 
byggde upp de regionala högspänningsnäten. I samband med detta upphörde många 
kommuner med den egna kraftproduktionen, eftersom det blev ekonomiskt 
fördelaktigare att köpa kraft från de stora kraftbolagen. Emellertid stod kommunen 
fortfarande för distributionen. I flera kommuner blev det därför en 
funktionsuppdelning på elområdet, där ett kraftbolag producerade elen och kommunen 
distribuerade den.16  

Denna funktionsuppdelning som fanns på den svenska marknaden, där kraftbolagen 
producerade elektriciteten medan distributionen vanligtvis sköttes av kommunala 
elverk, brukar benämnas ”det svenska systemet”. Förutom blandningen av statligt, 
privat och kommunalt ägande utmärktes det svenska systemet av att de stora 
kraftproducenterna spelade en dominerande roll på grund av sin ställning som 
regionala monopolister. Denna funktionsindelning var i stort sett bevarad fram till 
1990-talet.17 

 

2.2 Fjärrvärme började byggas ut under 1940-talet 
 
Fjärrvärme är ett tekniskt system som används för att förse byggnader, stadsdelar eller 
hela städer med värme från ett gemensamt värmeledningssystem. Dessa stora 
värmedistributionssystem matas med värme från en eller flera stora värmeproduktions-
anläggningar. Fjärrvärmesystemen har oftast vatten som värmebärare. Varan 
fjärrvärme säljs huvudsakligen till byggnadsuppvärmning och varmvattenberedning, 
därför är fjärrvärme vanligast i länder med relativt kalla vintrar. I Sverige finns 
fjärrvärme främst i flerfamiljsfastigheter och lokaler, medan småhus främst värms med 
olja eller el.18 

Fjärrvärmetekniken introducerades först i New York, åren 1876-77, då system för 
ånga byggdes upp i flera städer. Tekniken spreds sig vidare till Europa, först i 
Tyskland år 1900. I Sverige blev flera kommuner under 1940- och 1950-talen 

                                              
16 Kaijser, A, Mogren, A och Steen, P (1988), s 55; Kaijser, A (1995), ”Makten över elsystemet - Den opolitiska 
energidebatten”, i Jan Lothigius (red), Kilowatten. Fakta i energifrågan, Stockholm: Utbildningsförlaget 
Brevskolan, s 21.  
17 Lundgren, L (1978), Energipolitik i Sverige 1890-1975: Sammanfattning av studie utarbetad på uppdrag av 
framtidsstudien Energi och Samhälle, Delrapport nr 415 från Framtidsstudien ”Energi och Samhälle”, 
Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier, s 12f; Kaijser, A (1994), I fädrens spår, Stockholm: Carlsson 
Bokförlag, s 179; Kaijser, A (1995), s 21. 
18 Werner, S (1989), Fjärrvärmens utveckling och utbredning, Stockholm: Värmeverksföreningen, s 3; 
Energimyndigheten (2000), Fjärrvärmen på värmemarknaderna. Rapport över uppdrag att följa utvecklingen på 
fjärrvärmemarknaden, ER 19:2000, bilaga 1. 
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dominerande aktörer på värmemarknaden när de blev huvudmän för utbyggnaden av 
fjärrvärmen. Det första svenska fjärrvärmeverket, som också var kommunalägt, 
byggdes i Karlstad år 1948. Under 1950-talet byggdes sedan ytterligare nio system upp 
runtom i Sverige, bl.a i Linköping och Norrköping. Utbyggnaden av fjärrvärme skedde 
i två omgångar. Den första perioden av snabb tillväxt var under 1950-talet och en bit in 
på 1960-talet. Då handlade det främst om oljeeldade kraftvärmeverk. Det främsta 
motivet till att bygga kraftvärmen var för att kunna producera el snarare än värme, 
eftersom kommunerna ville få tillgång till egen produktionskapacitet. Den andra 
tillväxtperioden var under 1980-talet och då sågs utbyggnaden av fjärrvärme främst 
som ett verktyg i kampen om att ersätta olja som bränsle för uppvärmning.19 

Antalet fjärrvärmeföretag har ökat i antal, från ca 40 stycken år 1970 till drygt 200 
år 1998. Merparten av dessa, 66 procent, är kommunalägda bolag, 20 procent är 
privata bolag, 8 procent är statliga bolag och 6 procent är kommunala förvaltningar.20 

År 2000 stod fjärrvärmen för ca 40 procent av det totala uppvärmningsbehovet för 
bostäder och lokaler i Sverige. Tanken är att det ska finnas konkurrens på 
värmemarknaden mellan olika energibärare och inom samma energiområde. 
Fjärrvärmen utgör emellertid i fråga om distributionen av hetvatten ett naturligt 
monopol och är fortfarande relativt oreglerat. Det är själva distributionen av hetvatten 
som anses utgörs ett naturligt monopol. Produktionen av hetvatten skulle i princip 
kunna konkurrensutsättas.21  
 

2.3 Kommunerna uppmanades energiplanera 
 
Förutom att många kommuner blev centrala aktörer på värmemarknaden i och med att 
flera nya fjärrvärmesystem anlades och många kommunala energiverk fick ansvar för 
både el- och fjärrvärmeleveranser, stärktes kommunernas ställning ytterligare under 
1970-talet. När Lagen om kommunal energiplanering infördes år 1977 gav det 
kommunerna ett formellt vidgat ansvar och större befogenheter på energiområdet.  

Syftet med lagen var dels att öka energihushållningen och dels att samordna 
energifrågorna mellan olika samhällssektorer såsom bostadsförsörjning, trafik- och 
fysisk planering. I lagens första paragraf fastslogs att kommunen skulle främja 
hushållning med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. I 
förarbetena till lagen framhölls att kommunerna hade ett direkt ansvar för planering av 
energihushållning i den egna verksamheten t.ex. i egna byggnader. Helt utanför 
kommunernas ansvar föll företagens och medborgarnas egen energianvändning. 
Energiplanen skulle också vara ett samlande dokument för all energiplanering som 
fanns i kommunen och i planen skulle målen med den kommunala energipolitiken 
redovisas. Även om energiplanens mål, enlig förarbetena, skulle utgå från den 
nationella energipolitikens mål skulle kommunerna  

                                              
19 Werner, S (1989); Summerton, J (1992); Kaijserfeld, T (1999), Ett lokalt energisystem mellan vattenkraft och 
kärnkraft: Uppbyggnaden av kraftvärme i Karlstad mellan 1958 och 1956, Arbetsnotat 10, Program 
Energisystem. 
20 Energimyndigheten (2000), s 8. 
21 Ibid., s 4. 
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”precisera sina egna mål med hänsyn till både innehåll och tidpunkt samt, inte minst viktigt, 
hur målen ska genomföras”.22  

 
Det var kommunernas sak att närmare bestämma innehållet i energiplanerna. 
Energiplanerna skulle dessutom antas i kommunfullmäktige.23 

Under 1970-talet upplevde Sverige och världen två oljekriser 1973 och 1979 som 
resulterade i kraftiga oljeprishöjningar. Vid sidan om den då högaktuella 
kärnkraftsfrågan kom oljeberoendet i fokus. I Sverige blev oljereduktionsstrategier 
viktiga och i lagen om kommunal energiplaneringen skrevs det år 1981 in att en 
oljereduktionsplan skulle upprättas.24  

År 1985 ersattes kravet om oljereduktionsplanen med kravet om en energiplan som 
skulle omfatta tillförsel, distribution och användning av energi inom kommunen. 
Bakom revideringen låg en önskan om att den kommunala energiplanen skulle spegla 
ett helhetstänkande. Dessutom ville staten betona energifrågans politiska betydelse 
lokalt. Här markerades att energiplanen i första hand var till för kommunen och inte 
för staten och att den måste anpassas individuellt efter varje kommuns speciella 
förutsättningar, behov och önskemål. Det krävdes också en helhetssyn i den 
kommunala planeringen, så att både tillförsel och användning av energi behandlades i 
en och samma plan.25  

År 1991 kompletterades lagen om kommunal energiplanering med kravet på 
upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning, där en samlad beskrivning av 
energisystemets inverkan på miljö, hälsa och naturresurser skulle redovisas. Lagen 
ändrades igen år 1998, då kravet om att planen skulle innehålla en miljöanalys 
infördes.26 

Lagen om kommunal energiplanering ses ofta som ett svar på den energikris som 
uppstod år 1973. Vedung konstaterar emellertid att värmeplanering var föremål för 
statlig behandling redan före år 1973. Då fanns det ingen koppling till energisparande, 
utan värmeplanering sågs mer som ett rationellt sätt att organisera kommunernas 
värmetillförsel. Tanken om en energihushållningspolitik hade också uttryckts i 
samband med det folkliga motståndet mot vattenkraftsutbyggnaden som uppkom på 
slutet av 1960-talet och Vedung menar att ursprunget till idéerna om energiplanering 
går att spåra dit. Staten hade emellertid ett uttalat syfte med lagen och det var att 
tydliggöra kommunernas viktiga roll som ett verktyg att genomdriva den nationella 
energipolitiken.27 

Under slutet av 1970-talet och början på 1980-talet hade de kommunala 
energiplanerna en framträdande plats och den gängse modellen i kommunerna var att 

                                              
22 Michanek, G (1990), Energirätt, Uppsala: Iustus Förlag, s 420. 
23 Lagen är dock inte tvingande, vilket betyder att om en kommun inte gör en energiplan har staten inga lagliga 
möjligheter att tvinga kommunen att upprätta en sådan. Det går inte heller att överpröva en olämplig energiplan 
om kommunen anser den tillräcklig. (Michanek, G (1990)). 
24 SFS 1981:601, Lag om ändring i lagen om kommunal energiplanering, kommunerna skulle till 1982-07-01 har 
upprättat en plan för minskad oljeanvändning i kommunen. 
25 Proposition 1984/85:5, Utvecklad kommunal energiplanering m.m; Gorpe, P (1986), ”Kommunal 
energiplanering 1986 – några intryck”, VVS & Energi, nr 10, 1986, s 98. 
26 SFS 1991:653, Lag om ändring i lagen om kommunal energiplanering; SFS 1998:836, Lag om ändring i lagen 
om kommunal energiplanering. 
27 Vedung, E, (1988), ”Vid sidan av huvudspåret“, i Perspektiv på kommunal energiplanering – en antologi, 
Stockholm: Allmänna Förlaget, s 29ff. 



  Bakgrund 

 25 

utarbeta traditionella energioptimeringar utifrån enkla prognoser om framtida 
energibehov och energipriser. Under 1980-talet togs fler parametrar in i 
energiplanernas energioptimeringar och vissa miljöfrågor började behandlas. I början 
var det framförallt svavelföroreningar och stoft, medan koldioxid och växthuseffekter 
snarare kom in under 1990-talet.28  

 

2.4 Energiförbrukningen ökar kontinuerligt 
 
Förbrukningen av energi har ökat under hela 1900-talet med ständigt stigande krav på 
energitillförsel. Eltillförseln har utvecklats på följande sätt29: 
år 1950  ca 2 TWh 
år 1970   ca 60 TWh  
år 2000  ca 160 TWh.  

Fjärrvärmeanvändningen har också ökat: 
år 1970   ca 14 TWh  
år 2000  ca 45 TWh. 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet påbörjades industrins successiva 
elektrifiering. Det, tillsammans med näringslivets gynnsamma utveckling, gjorde att 
efterfrågan på el ökade i en allt snabbare takt. När atomenergi började diskuteras på 
1940-talet knöts stora förhoppningar till att detta skulle vara lösningen på den allt mer 
tilltagande energiefterfrågan. Vetenskapsmän, ingenjörer, politiker och journalister 
hade alla stora förhoppningar om att atomenergin skulle lösa Sveriges och världens 
energiförsörjning.30  

Tilltron till atomenergin är en förklaring till varför energibesparande åtgärder inte 
diskuterades mer än det gjordes på den här tiden. Det fanns emellertid utredningar som 
tog upp och diskuterade att det var viktigt att Sverige försökte hushålla med sina 
resurser.31 Den bränsleutredning som tillsattes år 1951 föreslog i sitt delbetänkande att 
satsningar på energibesparande åtgärder var det bästa sättet att begränsa det stora 
oljeberoendet. Förslag på åtgärder var bl.a. att stimulera isolering av bostäder, utveckla 
vindkraft och värmepumpar. Men när utredningens slutbetänkande kom år 1956 fanns 
dessa tankar om energibesparande åtgärder inte kvar.32  

Det fanns också starka intressen som var emot en minskad energianvändning. En 
stagnerande förbrukning sågs som ett allvarligt hot mot de framtida atomkraftverkens 
ekonomi. Kraftföretagen förde därför fram ett nytt användningsområde för el, 
nämligen bostadsuppvärmning. Bostadsuppvärmning uppmärksammades av Elkrafts-

                                              
28 Moe, N och Månsson, T (1992), Ekonomi-miljö-metod i lokal energiplanering, Nordplan, rapport 1992, 
Stockholm, s 3f. 
29 Energimyndigheten (2001), Energiläget i siffror; Bladh, M (2002a), En elektrisk historia. Elsystemets och 
elanvändningens utveckling i Sverige, Arbetsnotat nr 247, Tema Teknik och social förändring, Linköpings 
universitet, s 36. 
30 Lundgren, L (1978), s 25; Anshelm, J (2000), Mellan Frälsning och Domedag. Om kärnkraftens politiska 
idéhistoria i Sverige 1945-1999, Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion; Bladh, M (2002a), s 11f. 
31 Debatten om energihushållning är dock inte ny, redan på 1700-talet bekymrade man sig t.ex. över 
vedtillförseln, se Lindqvist, S (1984), Technology on Trial. The Introduction of Steam Power Technology into 
Sweden, 1715-1736, Uppsala universitet. 
32 Lönnroth, M, Johansson, T och Steen, P (1978), Sol eller Uran – att välja energiframtid, Stockholm: 
LiberFörlag, s 56. 
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utredningen, som kom med sitt slutbetänkande år 1954. Men deras förslag skulle 
snarast begränsa marknaden för elvärme, eftersom utredningen tog upp den potential 
som fanns hos de kommunala fjärrvärmesystem som hade börjat introduceras i 
kommunerna under 1940-talet. Utredningen konstaterade att de kommunala 
fjärrvärmeverken öppnade för nya möjligheter att producera billig el i 
kraftvärmeanläggningar och ville därför se en ökad värmekraftsandel. Utredarna 
konstaterade att det skulle kunna leda till att de gamla relationerna mellan 
kraftproducenter och distributörer förändrades, eftersom även distributörerna kunde bli 
producenter. Denna utveckling var emellertid inte de stora kraftproducenterna så 
intresserade av. Vattenfall kunde som största råkraftsproducent och huvudman för 
stamlinjenätet påverka kraftvärmeverkens ekonomi. Vattenfall sänkte sonika taxorna 
för storkommunerna och slöt dessutom avtal som gjorde det lönsamt för kommunerna 
att välja elvärme. De kommuner som hotade med att bygga ut kraftvärme fick rabatt på 
elströmmen om de i gengäld lovade att inte bygga ut.33 

Frågan om minskad energianvändning ställdes på sin spets i och med oljekrisen 
hösten 1973. Den svenska regeringen införde då flera åtgärder bl.a. påbörjades en 
sparkampanj för att minska oljeförbrukningen med 15 procent, det antogs en lag om 
reglering av förbrukning av elektrisk kraft och det infördes vissa generellt utformade 
restriktioner om förbrukning av el. Åtgärderna blev emellertid bara tillfälliga eftersom 
försörjningsläget förbättrades i början av år 1974. Alla statliga restriktioner 
avvecklades successivt och var helt upphävda den 9 mars 1974.34 

Oljekrisen medförde ändå att energibesparingsfrågor på allvar fick fäste hos de 
svenska politikerna. År 1973 och 1974 anslogs ett antal hundra miljoner kronor till 
energibesparande åtgärder, framför allt till isolering av bostäder. Ett nationellt mål 
som betonades i 1975 års proposition var att långsiktigt minska energiförbrukningen. 
De första åren efter energikrisen var de flesta aktiviteter fokuserade kring 
energisparåtgärder. Strax efter att lagen om kommunal energiplanering hade 
presenterats kom regeringen med en energisparproposition där regeringen uppmanade 
kommunerna att genom information, rådgivning och besiktningsservice påverka 
fastighetsägare och hyresgäster till lämpliga energisparåtgärder. Kommunerna kunde 
också söka stadsbidrag för att kunna planera energihushållningsåtgärder och upprätta 
energisparplaner. Flera kommuner började upprätta oljereduktionsplaner och 
kommuner som ägde värmeverk började planera för konvertering till kol och inhemska 
bränslen såsom torv och flis.35  

Från och med år 1978 fick kommunerna statsunderstöd för att bedriva kommunal 
besiktnings- och rådgivningsverksamhet. En gemensam utgångspunkt för alla 
kommuners energirådgivning var de mål för energihushållning som riksdagen antagit. 
Men inom dessa ramar kunde kommunerna utforma besiktnings- och 
rådgivningsverksamhet efter varje kommuns lokala förhållanden. Därmed kom både 
organisering och arbetsmetoder för den praktiska verksamheten att se olika ut i 
kommunerna. Generellt bestod verksamheten av dels en utåtriktad energirådgivning 
som ofta bedrevs i en rådgivningslokal eller vid speciella informationsträffar. Dels av 

                                              
33 Lundgren, L (1978), s 31ff; Lönnroth, M, Johansson, T och Steen, P (1978), s 47. 
34 Lundgren, L (1978), s 70. 
35 Proposition 1975:30, Energihushållning m.m., bilaga 1, s 335f; Proposition 1977/78:76, Energisparplan för 
befintlig bebyggelse; Lundgren, L (1978), s 72; Gorpe; P (1986), s 98. 
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energibesiktningar av fastigheter med tillhörande rådgivning och besiktningsprotokoll. 
De flesta kommunerna upprättade också energisparplaner. I samband med det 
genomfördes bebyggelseinventeringar och riktlinjer togs fram för i vilken ordning 
kommunen skulle erbjuda besiktning till fastighetsägarna. Besiktning gjordes främst i 
flerbostadshus och småhus.36 

Regeringen betonade samtidigt att offentliga inrättningar hade ett stort ansvar ifråga 
om att hushålla med energi och det gällde i synnerhet i statens och kommunernas egna 
fastigheter. Staten garanterade att kommunernas besiktnings- och 
rådgivningsverksamhet skulle få ett statligt stöd fram till och med budgetåret 1985/86. 
Från år 1986 till år 1998 försvann det statliga understödet till den kommunala 
energirådgivningen, men stödet återupptogs den 1 januari 1998. Statsbidrag gavs då i 
form av ett grundbelopp på 150 000 kronor. Till det lämnades ett tilläggsbelopp var 
storlek var beroende av antalet invånare i kommunen. Syftet med den kommunala 
energirådgivningen var att sprida kunskap om miljöanpassad energitillförsel, 
energidistribution och energianvändning. Betydelsen av att minska elanvändningen 
framhölls i propositionen.37 

I boken Att ändra riktning hävdar Kaijser, Mogren och Steen att Sveriges 
energipolitik alltsedan 1600-talet har präglats av en tillförseldoktrin. Under 1600-talet 
var en säker tillförsel av träbränsle till den för Sverige så viktiga järntillverkning ett 
övergripande mål för regeringen. Under 1800-talet tog både stat och kommuner stort 
ansvar för gas- och elsystemens expansion. Under stora delar av 1900-talet har sedan 
Sveriges energipolitik handlat om elnätets expansion och om att trygga en säker 
elleverans. På 1970-talet skedde emellertid ett trendbrott som får Kaijser, Mogren och 
Steen att tala om att vi går från en tillförseldoktrin till en effektiviseringsdoktrin. 
Oljekriserna under 1970-talet, den ökande kunskapen om energiproduktionens 
miljöeffekter, där sjöar försuras och skogar dör som en konsekvens av bland annat 
utsläpp från fossileldade anläggningar samt kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och 
Tjernobyl, har medfört en förändrad syn på energianvändningen. Fram till 1970-talet 
betraktades energianvändningen som mer eller mindre opåverkbar. Händelserna under 
och efter 70-talet har emellertid medfört att en effektiviseringsdoktrin har gjort sig 
gällande, där den tidigare uppdelningen i tillförsel och användning nu måste ersättas 
med ett effektivt utnyttjande av energiflöden i form av förnybara energikällor och vid 
användningen av energibärare.38  
 

                                              
36 Proposistion 1977/78:76; Proposition 1980/81:90, Riktlinjer för energipolitiken; Proposition 1980/81:133, 
Riktlinjer för energisparverksamheten i byggnader m.m.; Ds Bo 1984:11, Arbetsgruppen för utvärdering av den 
kommunala besiktnings- och rådgivningsverksamheten inom energiområdet, Vidgad rådgivning för 
energihushållning och bostadsförbättring. Förslag till inriktning, Stockholm: Liber Allmänna Förlag. 
37 Proposition 1991/92:133, Om en elmarknad i konkurrens; Energimyndigheten (1999), Uppföljning av stödet 
för kommunal energirådgivning, ER 3:1999. 
38 Kaijser, A, Mogren, A och Steen, P (1988), s 18ff. 
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2.5 Agenda 21 – en internationell överenskommelse med betydelse för 
Sveriges kommuner 
 
Under 1990-talet kom den svenska energipolitiska debatten att ta intryck av dels den 
s.k. Brundtlandkommissionen 1987 och dels FN:s konferens om miljö och utveckling i 
Rio de Janeiro år 1992. I Rio de Janeiro undertecknade Sveriges statsminister, 
tillsammans med 200 andra statschefer, handlingsprogrammet Agenda 21. Agenda 21-
programmet beskrev hur en långsiktig och hållbar utveckling av samhället skulle 
uppnås. Under konferensen bestämdes att alla lokala myndigheter i samråd med 
befolkningen skulle ta fram egna Agenda 21-program senast år 1996. I Sverige blev 
det en uppgift för kommunerna att ta fram egna Agenda 21-planer. Kommunerna 
framhölls som en av nyckelaktörerna i att skapa en ekologisk uthållig utveckling och 
pekades ut som motorn i denna utveckling. Det var kommunerna som skulle omsätta 
visionerna om det uthålliga samhället i en konkret praktik. Agenda 21-programmet 
bestod av rekommendationer och var inte juridiskt bindande, men Sveriges regering 
menade att Agenda 21-överenskommelsen var politiskt och moraliskt bindande.39  

Många kommuner upprättade Agenda 21-kontor och anställde Agenda 21-
samordnare i mitten av 1990-talet. Därigenom fick kommunerna in en ny aktör i sin 
organisation, vars syfte var att påverka kommunen, medborgare, företag, 
organisationer m.m. att styra in på en hållbar samhällsutveckling. I kommunerna 
tillkom det därmed en aktör som bl.a. hade som mål att forma energisystemet till att bli 
långsiktigt ekologiskt hållbart. För att förankra kommunens Agenda 21-arbete hos 
medborgare, organisationer och företag, arbetade Agenda 21-samordnarna med att 
skapa nätverk och kontakter som både kunde konkretisera och genomföra tankarna i 
Agenda 21-programmet.40 

Kommunernas centrala roll i omställningen förstärktes ytterligare i och med den 
nationella överenskommelsen att avveckla kärnkraften. År 1991 träffades en 
trepartiuppgörelse om kärnkraft mellan socialdemokraterna, folkpartiet och 
centerpartiet som gick ut på att avvecklingen av kärnkraften skulle inledas när ny, 
miljövänlig elproduktion fanns tillgänglig till konkurrenskraftiga priser samt 
satsningar på hushållning med el blivit framgångsrika. Som en uppföljning på den 
överenskommelsen tillsattes sommaren 1994 den s.k. Energikommissionen, som 
dessutom skulle utreda förutsättningarna för en omställning av energisystemet. Med 
utgångspunkt i Energikommissionens slutbetänkande inbjöd den socialdemokratiska 
regeringen våren 1996 de övriga riksdagspartierna till gemensamma överläggningar. 
Detta resulterade året därpå i en överenskommelse mellan socialdemokraterna, 
centerpartiet och vänsterpartiet. I överenskommelsen ingick att två kärnkraftsreaktorer 
i Barsebäck skulle ställas av.41 Det bortfall av elproduktion som skulle följa av en 

                                              
39 World Commission on Environment and Development (1987), Our Common Future, Oxford: Oxford 
University Press; Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development/ Rio declaration on 
Environment and Development, 1993; Proposition 1992/93:13, FN:s konferens om miljö och utveckling år 1992 
– UNCED, s 5; proposition 1993/94:111; Delegationen för en ekologisk hållbar utveckling, förslag 970618. 
40 Eckerberg, K och Forsberg, B (1998), ”Implementing Agenda 21 in Local Government: the Swedish 
experience”, Local Environment, vol 3, nr 3.  
41 Barsebäck 1 stängdes den 30 november 1999. 
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avveckling skulle kompenseras. I det arbetet fick kommunerna en central roll. Genom 
olika former av bidrag för nyinvesteringar, energisparande åtgärder, konvertering av 
elvärme samt återinrättande av kommunal energirådgivning ville regeringen ge 
kommunerna incitament att aktivt medverka i det statliga energipolitiska 
omställningsprogrammet. Regeringen betonade samtidigt vikten av den lokala 
förankringen och initiativförmågan, bl.a. så som den kom till uttryck i den kommunala 
Agenda 21-verksamheten.42 
 

2.6 Miljöcertifiering av verksamheter 
 
Det är inte bara kommuner utan även företag som känner krav från olika intressenter 
såsom miljörörelse, media, myndigheter och kunder, att miljöanpassa sin verksamhet 
På senare tid har företagens miljöanpassning kommit att ses som en nödvändighet för 
företagens överlevnad. Ett sätt för företag (och även för myndigheter, kommuner etc) 
att möta dessa krav är att använda sig av miljöledningssystem. Det två dominerande 
miljöledningssystemet är den internationella standarden ISO 14001 (International 
Organization for Standardization) och Europeiska unionens reglering EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme), där ISO 14001 är den absolut vanligaste standarden. 
Fram till år 2001 vände sig EMAS främst till industriföretag, vilket kan förklara varför 
t.ex. energibolag i huvudsak valde att ISO 14001-certifiera sin verksamhet. Båda 
standarderna är emellertid frivilliga och uppbyggda efter liknande principer.43 
Eftersom energibolagen runt om i Sverige främst valde ISO 14001, ska jag här 
beskriva den standarden närmare.  

ISO 14001 ställer krav på hur en organisations miljöledningssystem ska vara 
uppbyggd och fungera. Den syftar till att underlätta för organisationer att uppnå såväl 
miljö- som ekonomiska mål. Enligt ISO 14001 ska företaget göra en miljöutredning 
för att identifiera verksamhetens miljöpåverkan. Därefter ska en miljöpolicy utarbetas 
som beskriver hur organisationen ser på miljöfrågor och hur den övergripande avser att 
agera i sitt miljöarbete. Det i sin tur ska leda fram till att övergripande och detaljerade 
miljömål formuleras och att rutiner upprättas som bl.a. beskriver hur företaget ska nå 
vissa specificerade miljömål. Utöver de miljökrav som företaget själv sätter upp anger 
standarden inga absoluta krav, till skillnad från t.ex. många av de krav som 
myndigheter ställer på verksamheten. Organisationer som uppfyller de krav som ISO 
14001 ställer kan certifieras enligt standarden. Först måste företaget emellertid 
genomgå en extern miljörevision av ett ackrediterat certifieringsorgan som bekräftar 
att företaget uppfyller de krav som miljöledningssystemet ställer.44 

Sedan ISO 14001 introducerades år 1996 har antalet ISO 14001-certifikat konstant 
ökat runt om i världen. Mer än 30 000 företag var certifierade i juni 2001. Linköpings 

                                              
42 SOU 1995:139, Omställningen av energisystemet. Slutbetänkande av Energikommissionen; proposition 
1996/97:84, En uthållig energiförsörjning. 
43 Ammenberg, J (2001), How do standardised environmental management systems affect environmental 
performance and business?, Linköping Studies in Science and Technology, Licentiate Thesis nr 907, Linköpings 
universitet; Emilsson, S (2002), The Use of Standardised Environmental Management Systems in Swedish Local 
Authorities, Linköping Studies in Science and Technology, Licentiate Thesis nr 940, Linköpings universitet, s 9. 
44 Ammenberg, J (2001); SIS (1996), SS-EN ISO 14001 Miljöledningssystem: Kravspecifikation med vägledning 
för användning, Stockholm: Swedish Standards Institute. 
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energibolag var det första energibolag i landet som år 1999 miljöcertifierade samtliga 
produktionsanläggningar enligt ISO 14001. Den svenska staten är positiv till 
utvecklingen av miljöledningssystem och har valt att se antalet ISO 14001-certifikat 
och EMAS registreringar som en indikator på en uthållig utveckling.45 

 

2.7 Elmarknadens avreglering 
 
Samtidigt som riksdagens politiker diskuterade hur ett ekologiskt uthålligt 
energisystem skulle utformas, fattade riksdagen beslut om att avreglera elmarknaden. 
Elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996, men avregleringen inleddes redan år 
1990 då regeringen i en skrivelse till riksdagen presenterade ett omfattande 
åtgärdsprogram för att bl.a. stabilisera den svenska ekonomin.46 I skrivelsen föreslogs 
att Vattenfall skulle göras om till aktiebolag och att stamnätet skulle ges en från 
Vattenfall mer fristående organisationsform.47 Tanken med denna omvandling var att 
skapa en effektivare elmarknad och förändringen skulle ses som uttryck för en ny 
näringspolitik där strävan att åstadkomma väl fungerande marknader och effektiv 
konkurrens var en viktig del.48  

Som en följd av avregleringen skapades en åtskillnad mellan å ena sidan produktion 
och försäljning och å andra sidan överföring av el (nätverksamheten). 
Nätverksamheten, d.v.s. distribution av el i regionala och lokala nät, sågs som ett 
naturligt monopol och blev därför inte konkurrensutsatt. Det ansågs nämligen inte 
rimligt ur kostnadssynpunkt att dra mer än en ledning till kunden. Därför fortsatte 
själva eldistributionen att fungera som ett monopol. Det tillsattes en nätmyndighet för 
att kontrollera att avgifterna för eldistributionen, nättarifferna, sattes enligt 
självkostnadsprincipen. Tarifferna skulle vara enhetliga inom samma nätföretag 
oavsett om kostnadsbilden skiljde sig mellan t.ex. stadsbygd och landsbygd. 
Konkurrens skulle uppkomma på elmarknaden i och med att kunderna fritt kunde välja 
vilken säljare de ville utan att behöva ta hänsyn till distributionen.49 De kommuner 
som ägde energibolag som både producerade och distribuerade el blev tvungna att dela 
upp bolaget, så att det blev ett bolag som ansvarade för distribution av el och ett bolag 
som ansvarade för försäljning av el. Det medförde att antalet kommunalägda 
energibolag ökade från att år 1995 ha varit 235 till att år 1996 bli 333 stycken. Därefter 
föll siffrorna på grund av utförsäljning och sammanslagning.50 

I kommunernas roll som distributörer av elektricitet skedde ingen förändring i fråga 
om konkurrenssituation. Avregleringen påverkade däremot kommunerna i deras roller 
som konsumenter och försäljare av el. Som konsument fick nu kommunerna en ökad 
valfrihet då kommunala skolor, vårdinrättningar och liknande har möjlighet att välja 
vilket elhandelsbolag som helst som sin leverantör. 

                                              
45 Fjärrvärmetidningen, ”Nytt & kort”, nr 4, 1999, s 3; Ammenberg, J (2001), s 3.  
46 Skrivelse 1990/91:50. 
47 Vattenfall bolagiserades 1992. 
48 SOU 1993:105, s 17f. 
49 Proposition 1991/92:133; Westholm, E (1995), Elhandel i konkurrens, DFR-rapport 1995:4, Falun: Dalarnas 
Forskningsråd, s 8. 
50 Sturesson, J och Gunnarsson, P.O. (2003), Ägarstyrning utifrån ett kommunalt ändamål, Stockholm: Svenska 
kommunförbundet, s 30. 
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Som försäljare av elektricitet kan de kommunala bolagen delta på elmarknaden 
under samma villkor som övriga aktörer. Lagen om handel med el m.m. trädde i kraft 
år 1996 och medförde att kommunallagens grundläggande principer för självkostnad, 
likställighets- och lokaliseringsprincip inte längre gällde för kommunalt ägda 
energibolag som producerade och sålde el.51 Det kommunala bolaget har leverans-
skyldighet gentemot konsumenter inom koncessionsområdet, men bolaget har 
samtidigt rätt att göra bästa möjliga affär på kommunmedlemmarnas bekostnad och är 
inte på något sätt skyldig att behandla dessa på ett sakligt likvärdigt sätt. Dessa bolag 
ska driva sin verksamhet på affärsmässig grund. Detsamma gäller bolag vars 
verksamhet består av distribution av fjärrvärme eller naturgas med reservation för 
lokaliseringsprincipen. Om en kommun vill behålla dessa principer inom eldistribution 
och liknande återstår endast att driva verksamheten i kommunal förvaltningsform.52 

I samband med att planerna på en avreglering tog form sålde eller planerade flera 
kommuner att sälja ut sitt elhandelsbolag och i vissa fall även nätbolaget. Under 
perioden 1991 till 2002 sålde 51 kommuner ut sitt elnät och 100 kommuner sålde sin 
elhandel. En del av de kommuner som säljer ut menar att det inte är en kommunal 
uppgift att agera på den nya elmarknaden och därför har de beslutat om en 
utförsäljning. Ett starkt argument hos de kommuner som har valt att sälja ut har varit 
att de inte längre kan påverka t.ex. taxesättningen. I och med att kommuninvånarna 
kan köpa elen från vem som helst kan kommunen inte påverka eltaxorna i samma 
utsträckning som förr, vilket före avregleringen var ett viktigt motiv för ett kommunalt 
ägande.53  

När kommunerna säljer ut sina elhandelsbolag och nätbolag får kommunerna en 
mindre central roll i hur energisystemet utformas. Kommunerna förlorar vid 
utförsäljningen kontrollen över produktionsanläggningar och distributionsnät, vilket 
påverkar i vilken utsträckning de kan bli en central aktörer i energisystemets 
utveckling. En viktig strategisk roll för kommunerna i det svenska energisystemet har 
varit att de ägt distributionssystemet och haft tillgång till slutkund. Ur ett 
konsumentperspektiv finns också problem med att det kapital som energikunderna har 
hjälpt till att bygga upp under lång tid försvinner från företaget. Ett starkt skäl för 
utförsäljning av energibolag har varit kommunernas akuta ekonomiska bekymmer. 
Många kommuner har under 1990-talet fått en allt mer försämrad ekonomi, då de har 
fått hantera både minskade statsbidrag och kommunalt skattestopp.54 

Som alternativ till att bli uppköpta eller sälja sitt energibolag har en del kommuner 
försökt att hitta samarbetspartner i t.ex. andra kommunalägda bolag och på det sättet 

                                              
51 Lokaliseringsprincipen innebär att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens eget område eller 
dess invånare för att den ska anses som laglig. Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för 
kommuner att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper på annat än objektiv grund. 
Självkostnadsprincipen innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. 
52 SOU 1993:105, s 41; Proposition 1994/95:222, Ny ellagstiftning; Meyer, L och Riberdahl, C (1996), Juridik 
för kommunala företag. Med huvudvikten lagd på aktiebolaget, Stockholm: Komrev, s 84; Meyer, L (1999), Att 
hantera kommunala bolag – ägarroll & styrelsefunktion, Stockholm: Komrev, s 28. 
53 Energimagasinet, nr 2, 1998, NUTEK (1997), Utvecklingen på elmarknaden 1997, Stockholm: Nutek, s 23f; 
Bladh, M (2002b), Kraftbolagen, kommunerna och elavregleringen. Ägarförändringar i elbranschen 1991-2002, 
Arbetsnotat nr 251, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, s 22. 
54 SOU 1993:90; Hallgren, T (1997), Fakta och Argument om Kommunala företag, Stockholm: Svenska 
Kommunförbundet, s 98. 



Kapitel 2 

 32 

öka sin förhandlingsstyrka. Under 1990-talet har det skett en omfattande 
omstrukturering på elmarknaden. Mellan 1991 och 2002 har 8 kraftbolag blivit 4 och 
av 152 kommunala elföretag har det blivit 101 nätbolag och 52 försäljningsbolag.55  

De strukturförändringar som har initierats på elmarknaden i och med avregleringen 
har också påverkat fjärrvärmemarknaden. De kraftföretag som köper de kommunala 
energiföretagen köper då för det mesta även fjärrvärmerörelsen.56 Så var till exempel 
fallet när Sydkraft köpte Norrköpings energibolag NME och Vattenfall köpte Uppsala 
energi. I ellagen står också att kommunala fjärrvärmeföretag ska drivas på 
affärsmässig grund och dess ekonomiska resultat redovisas särskilt. 
 

2.8 Kommunen som organisation och dess ägarroll  
 
Principen om kommunal självstyrelse är en förutsättning för det kommunala ansvaret i 
energisystemet och en förutsättning för lokal politisk inblandning. Den kommunala 
självstyrelsens idé innebär att kommuner, landsting och regioner, inom vissa bestämda 
ramar, självständig kan utveckla sina egna styrelseformer. Decentraliserat 
styrelseskick är en företeelse med lång historisk tradition i Sverige, där den 
kommunala självstyrelsen har sin grund i 1862 års kommunalförordningar, men som 
idag regleras i regeringsformen och kommunallagen. Kommunerna förväntas ha 
problemorienterad kunskap om lokala förhållanden som antas leda till lokalt anpassad 
implementering.57  

En kommuns organisation är i huvudsak uppbyggd kring kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, kommunala nämnder och bolag. I varje kommun ska 
Kommunfullmäktige finnas som högsta beslutande organ. Fullmäktigeledamöterna 
väljs direkt av medborgarna i allmänna val. I den nya kommunallagen anges också att 
med förtroendevald avses ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och 
fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare.58 Med förtroendevald 
menas därmed endast den som har uppdrag inom ramen för den egentliga kommunala 
organisationen. Den som är vald till ledamot eller ersättare i kommunalt bolag, stiftelse 
och i statliga organ är inte förtroendevald i kommunalrättslig mening. Fullmäktige 
väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och 
beredningar och andra kommunala organ. Kommunalråden är politiska 
befattningshavare, som utses av fullmäktige för en mandatperiod och som har både 
politiska och förvaltningsmässiga uppgifter. Om det finns utpräglat majoritetsstyre 
brukar oppositionen har minst en hel- eller deltidsengagerad som ofta kallas 
oppositionsråd.59.  

Fullmäktige ska enligt kommunallagen besluta i ärenden av  

                                              
55 Westholm, E (1995), s 27ff; NUTEK (1997), s 23f; Bladh, M (2002b). 
56 Energimyndigheten (2000), bilaga 1, s 8. 
57 Regeringsformen 1 kap § 7; KL § 1; Gidlund, J (1990), Den oansvariga decentraliseringen, ERU-rapport 60, 
Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet; Gustavsson, A (1996), Kommunal självstyrelse, Stockholm: SNS, s 
11; Petersson, O (2001), Demokratipolitik, Stockholm: SNS, s 8. 
58 KL § 4:1. 
59 Gustavsson, A (1992), Kommun och landsting idag, Malmö: Gleerups, s 140. 
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”principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget.”60  

 
I kommunallagen framkommer bl.a. att fullmäktige ska ange mål och riktlinjer för 
verksamheten, besluta om budget, avgifter och kommunalskatt samt besluta om 
nämndernas organisation och verksamhetsformer.61 

Kommunstyrelsen är formellt sett en nämnd och efter kommunallagens förändringar 
år 1991 är kommunstyrelsen den enda obligatoriska nämnden. Styrelsens arbets- och 
verksamhetsformer är till skillnad från andra nämnder utförligt bestämda i 
kommunallagen. Därigenom tydliggörs kommunstyrelsens ledande position som en 
slags kommunal samlingsregering. I kommunstyrelsen väljs partiernas främsta 
företrädare in och dessa får en överblick över den samlade verksamheten i kommunen. 
Till kommunstyrelsens uppgift hör bl.a. att leda förvaltningen och ha uppsikt över 
övriga nämnders och kommunala företags verksamhet.62 

Typiskt för svensk kommunalförvaltning är nämndeorganisationen med många 
nämnder under fullmäktige, i vilka de förtroendevalda svarar för besluten. Huvuddelen 
av sin verksamhet utövar de förtroendevalda i kommunerna i nämnderna. Till sitt 
förfogande har nämnderna vanligtvis en egen förvaltningsorganisation (kontor, kansli, 
expedition etc.) med tjänstemän och annan administrativ och teknisk personal. 
Uppgifterna för den kommunala nämndeorganisationen består främst av att bereda 
ärenden som ska avgöras i fullmäktige och verkställa beslut som fullmäktige fattat. 
Dessutom ingår vissa förvaltningsuppgifter genom att nämnden i sin dagliga 
verksamhet ska tillämpa de bestämmelser och regler som finns för verksamhets-
området.63 

Enligt 1991 års kommunallag är kommunerna i princip fria att organisera sina 
nämnder som de vill. Det går fortfarande att dela in nämnderna i fakultativa (frivilliga) 
nämnder som enbart är reglerade i kommunallagen och speciallagsnämnder eller 
nämnder för specialreglerade uppgifter. Exempel på en fakultativ nämn är 
fritidsnämnd och kulturnämnd. Många kommuner har också särskilda nämnder för 
kommunal affärsverksamhet t.ex. en styrelse för tekniska verken.64 I speciallagarna 
anges det fortfarande att det måste finnas en nämndeorganisation för olika funktioner. 
I Plan- och bygglagen står det t.ex. att det måste finnas en nämnd som ska fullgöra 
kommunens uppgifter inom plan- och byggnadssektorn.65 På samma sätt kräver 
hälsoskyddslagen att kommunen ska ha en miljö- och hälsoskyddsnämnd eller 
motsvarande. Speciallagsnämndernas viktigaste uppgift är att tillämpa speciallag-
stiftning på sitt område. Fullmäktige och kommunstyrelsen får inte ingripa i 
handläggningen av ett sådant konkret förvaltningsärende. 

Efter 1992 införde många kommuner en beställar-utförarmodell. Kommunens 
organisation delas upp i två delar, en beställarorganisation som svarar för den politiska 
styrningen och en utförarorganisation som ansvarar för ”produktion” och 
genomförande.66 Både Linköping och Norrköping har tillämpat denna modell.  
                                              
60 KL § 1:9. 
61 KL kap 3, 5 och 8. 
62 Gustavsson, A (1996), s 185ff. 
63 Gustavsson, A (1992), s 90f; Gustavsson, A (1996), s 182.  
64 Gustavsson, A (1996), s 183ff. 
65 SFS 1991:908, Lag om ändring i Plan- och Bygglagen.  
66 Gustavsson, A (1992), s 103; Gustavsson, A (1996), s 204ff.  
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2.8.1 Energiproduktion och distribution ligger i kommunalägda bolag 
 
Av tradition har det varit vanligt att kommunens tekniska försörjning lagts i 
kommunalägda bolag.67 De första kommunala bolagen är i stort sett lika gamla som 
den svenska kommunen. Kommunala bolag, som drev järnvägsverksamhet fanns redan 
på 1870-talet. Runt sekelskiftet började de första energibolagen att bildas och deras 
verksamhet gällde då stadsgas och elbelysning i de större städerna.68 Kommunerna 
ansågs särskilt lämpade att svara för driften eftersom de inte fick inlåta sig på 
näringsverksamhet enbart i syfte att få ekonomisk vinst s.k. spekulativa företag. Det 
kommunala ägandet motiverades genom att hänvisa till att järnvägar, energi, vatten 
och avlopp etc. representerade stora allmänna intressen av strategisk betydelse och att 
det ansågs som ett samhällsintresse att tillgången till dessa nyttigheter tryggades till så 
låga priser som möjligt.69 

Regeringsformen stadgar att såväl myndighetsutövning som alla andra uppgifter 
inom den offentliga förvaltningen kan anförtros privata huvudmän. Regeringsformens 
lydelse är:  

”Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse, registrerat 
trossamfund eller någon av dess organisatoriska delare eller till enskild individ. Innefattar 
uppgiften myndighetsutövning skall det ske med stöd av lag.”70 

 
Det finns alltså inget förbud i grundlagen mot att privata huvudmän anförtros 
utförandet av offentliga förvaltningsuppgifter eller offentlig service. Även ren 
myndighetsutövning kan överlåtas med då med förbehållet att detta måste ha stöd av 
en lag stiftad av riksdagen. Blomqvist och Rothstein gör tolkningen att alla typer av 
offentliga uppgifter kan privatiseras utan något konstitutionellt hinder, men att 
uppgifterna fortsätter att vara offentliga även om de utförs av privat huvudman. Att 
den offentliga uppgiften överlämnas åt en privat huvudman innebär således inte att 
uppgiftens karaktär av att vara en offentlig uppgift försvinner.71  

Företagssektorn utgör en stor andel av kommunens ekonomi såväl av omfattning, 
25 procent, som av kapital, ca 45 procent. Alla kommuner utom tre hade år 2001 ett 
eller flera kommunala företag. Flertalet kommuner hade 3-5 företag. Företagen är 
främst koncentrerade till verksamhetsområdena fastighet samt avgiftsfinansierade 
tekniska infrastruktur såsom el- gas- värme och vattenförsörjning.72 

Då en kommunal verksamhet överförs till ett kommunalägt aktiebolag ska reglerna i 
aktiebolagslagen tillämpas. Historiskt utvecklades aktiebolagsrätten utifrån tanken att 
pengar satsades i riskfyllda företag, där man om man lyckades fick hög förräntning på 

                                              
67 Som kommunalt bolag anses ett bolag där en kommun eller flera kommuner tillsammans utövar ett 
bestämmande inflytande (se Meyer, L (1999), s 9). 
68 Det första elektricitetsverket för distribution av energi till enskilda bildades på privat initiativ i Örebro och 
igångsattes 1886. Det första kommunala elektricitetsverket startade i Växjö 1887. Elektrisk gatubelysning 
anordnades tidigast i Härnösand genom ett kommunalt kraftverk. 
69 Kaijser, A (1986); Hallgren, T (1997), s 9ff; Meyer, L (1999), s 9. 
70 RF 11:6. 
71 Blomqvist, P och Rothstein, B (2000), Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati och marknadsreformer inom 
den offentliga sektorn, Stockholm: Agora, s 21. 
72 Hansson, L och Lind, J-I (1998), s 9; Hansson, L och Nilsson, A (2003), Kommunala företag – en faktabok om 
den kommunala företagssektorn vid utgången av 2001, Stockholm: Svenska kommunförbundet, s 27. 
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det investerade kapitalet. Vid ett misslyckande var samtidigt förlusten ofta total. Idag 
behöver inte syftet med en verksamhet i bolagsform vara att den ska ge ekonomisk 
vinst för aktieägarna, utav även ideella syften accepteras. Enligt kommunallagen får 
dock inte vinstsyfte vara det primära målet i kommunal bolagsverksamhet, utan här 
betonas att verksamheten måste tjäna kommuninvånarna. Meyer och Riberdahl menar 
att det historiskt sett sällan har förekommit att det kommunala syftet med 
verksamheten angivits vid bolagsordningen, vilket aktiebolagslagen förutsätter. Om en 
bolagsordning inte anger något annat är syftet med verksamheten att bereda vinst åt 
ägaren. Om det inte framgår i bolagsordningen så måste bestämmelser om avvikande 
syfte finnas dokumenterade på annat håll för att ta över vad som annars 
aktiebolagsrättsligt gäller. Att en kommun inte får driva spekulativ verksamhet hindrar 
emellertid inte vinstutdelning från kommunala bolag.73  
 

2.8.2 Vad innebär det att den kommunala energiverksamheten är lagd i ett 
aktiebolag? 
 
När en kommunal verksamhet läggs över från förvaltningsform till bolagsform så blir 
reglerna i både kommunallagen och aktiebolagslagen tillämpbara. Det tog tid innan de 
kommunala företagens ställning reglerades i lag. Det skedde först i och med 1991 års 
kommunallag. Denna nya kommunallag markerar tydligt att de kommunala företagen 
utgör en del av kommunkoncernen. Fullmäktige ska fastställa det kommunala 
ändamålet med företagets verksamhet, utse samtliga styrelseledamöter och en revisor 
samt se till att fullmäktige får yttra sig innan sådana beslut fattas som är av principiell 
betydelse eller av större vikt. Dessutom fastslår kommunallagen att kommunen som 
ägare ska besluta om att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos företaget.74 

När fullmäktige utser styrelseledamöterna i ett bolag kan fullmäktige välja 
ledamöterna på partipolitisk grund eller på professionella grunder. För de 
förtroendevalda politikerna framstår uppdraget som styrelseledamot kommunalrättsligt 
som ett alternativ till uppdraget i kommunal nämnd. En bolagsstyrelse ska emellertid 
inta ett mer strikt affärsmässigt agerande utan politiska hänsynstaganden. En 
styrelseledamot i ett kommunalt bolag är inte heller förtroendevald i kommunallagens 
mening. För styrelseledamöter gäller bl.a. ett annat juridiskt ansvar (bl.a. 
skadeståndsansvar) än för kommunalt förtroendevalda i kommunala nämnder och 
styrelser.75 

De förtroendevalda kan ändå låta den politiska majoritetens vilja styra bolaget. 
Verksamheten i bolaget kan ses som ren verkställighet och med en aktiv ägarroll där 
de betydelsefulla frågorna avgjorts av kommunen och resulterat i tydliga ägardirektiv 
för företagen, blir bolagets uppgift endast att verkställa det politiska beslutet.76  

                                              
73 Meyer, L och Riberdahl, C (1996), s 17ff. 
74 Hallgren, T (1997), s 115; Paulsson, I, Riberdahl, C och Westerling, P (1997), Kommunallagen. Kommentarer 
och praxis med ändringar t o m 1 januari 1998, Stockholm: Kommentus Förlag, s 136; Hansson, L och Lind, J-I 
(1998), s 14f.  
75 Hallgren, T (1997), s 116; Paulsson, I, Riberdahl, C och Westerling, P (1997), s 140ff. 
76 Dahlgren, P, Meyer, L och Sturesson, J (1992), Kommunerna som företagsägare – aktiv koncernledning i 
kommunal regi, Ds 1992:111, Stockholm: Finansdepartementet, s 48. 
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Ett kommunalägt aktiebolag har inga skyldigheter att följa kommunallagen, utan 
kommunallagens begränsningar och skyldigheter riktar sig mot kommunen som ägare. 
Det är kommunen som är skyldig att se till att de kommunalägda bolagen följer 
kommunallagens uppställda krav. Enbart ägande medför alltså inte automatiskt att 
bolaget måste agera på ett visst sätt. För att åstadkomma sådan styrning av företagen 
måste kommunen använda sig av civilrättsliga regler, såsom regler i bolagsordning 
eller ägardirektiv. Saknas sådana speciella kommunala regler är det alltså 
aktiebolagslagen som ska tillämpas.77 

För bolagets företrädare kan det upplevas problematiskt om det uppstår konflikt 
mellan olika institutionella regelverk. Det finns relativt tydliga förväntningar på vad en 
förvaltning och vad ett aktiebolag är dels utifrån aktiebolagen respektive 
förvaltningslagen och dels utifrån gemensamma uppfattningar om de olika 
organisationsformerna. Forsell har analyserat s.k. hybridorganisationer, i det här fallet 
SJ, som han menar hamnar i en konfliktartad situation då dessa ibland förväntas agera 
som en förvaltning och ibland som ett aktiebolag. Som hybridorganisation fick SJ bl.a. 
hantera en dubbel målsättning som handlade om att å ena sidan skulle landet försörjas 
med tågtrafik och å andra sidan skulle SJ drivas så att SJ kunde ge avkastning på det 
kapital som staten hade investerat i järnvägar. Dessa båda krav kom att ta ut varandra. 
Avkastningskravet sågs som en restriktion på de politiska målen, eftersom SJ inte 
kunde köra hur mycket trafik som helst om inte kostnaderna täcks. De politiska kraven 
var samtidigt en restriktion på de ekonomiska, eftersom SJ skulle ge vinst men inte till 
vilket pris som helst.78  

Många organisationer finns, liksom SJ, i gränslandet mellan den offentliga och 
privata sektorn. På energiområdet gäller det för både statliga Vattenfall AB och 
kommunalägda energibolag. Dessa bolag är varken renodlade förvaltningar eller 
företag. De blandar egenskaper från olika organisationsformer och finns i gränslandet 
mellan marknaden och den offentliga sektorn. Bolagen hamnar mellan två olika 
institutionella regelverk och hamnar i en konfliktfylld situation då de samtidigt ska 
uppfylla krav som utgår från politikens domäner och krav som utgår från marknadens 
logik.79 Sturesson och Gunnarsson menar att det som kännetecknar kommunala bolag 
är att de drivs med en dubbel målsättning. Vid sidan av de finansiella målen finns även 
samhällsekonomiska mål. I offentliga företag breddas synen på vilka värden som 
skapas till att inte bara gälla kostnader och intäkter ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv utan även omfatta kostnader och nytta ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv.80 Bolagen står därmed inför en situation där de samtidigt ska uppfylla krav 
om samhällsnytta och krav om att bolaget ska vara lönsamt och ge avkastning. Frågan 
är hur aktörerna hanterar denna potentiella konflikt.  
 

                                              
77 Meyer, L (1999), s 11. 
78 Forssell, A (1998), “Statens företag – mellan politik och marknad”, i Ahrne, G (red), Stater som 
organisationer, Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag, s 263; Brunsson, N, Forsell, A och Winberg, H (1989), 
Reformer som tradition. Administrativa reformer i Statens Järnvägar. Stockholm: Handelshögskolan i 
Stockholm/EFI. 
79 Forssell, A (1998), s 264f. 
80 Sturesson, J och Gunnarsson, P.O. (2003), s 20ff. 
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2.8.3 Kommunens roll som ägare av bolag 
 
Kunskapen om hur kommunerna i praktiken utövar sin ägarroll är inte särskilt stor. 
Under 2000-talet har Svenska kommunförbundet påbörjat flera projekt som ska 
analysera hur kommunerna styr bl.a. sina energibolag. Bakgrunden till kommun-
förbundets satsning är att förbundet konstaterat att kommunernas ägarstyrning är 
outvecklad. Målet med satsningen är att hjälpa kommunerna att förtydliga sina 
ägaridéer och utveckla målbeskrivningar.81  

I den tidigare litteratur som finns hävdas att kommunerna ofta inte aktivt utövar sin 
ägarroll. I en omfattande studie från 1992 genomfördes ett tiotal djupintervjuer och en 
enkät som gav svar från 50 kommuner. Författarna kommer i den studien fram till att:  

”Det är inte en överdrift att påstå att kommunerna med vissa undantag aldrig utövat någon 
ledningsfunktion över sina företag värt namnet.”82  

 
En senare gjord studie bekräftar samma observation: 

”Kommunerna har i allmänhet inte utövat någon mer påtaglig lednings- och ägarfunktion för 
sina bolag. Bolagen har ofta sökt sig egna vägar och markerar ovilja att inordna sig i 
kommunens policies och regler.”83  

 
Samma bild ges också av Christensson i dennes studie av ägarstyrningen inom 
kollektivtrafiken84 och av Gimbe och Hanssons studie av ägarnas förhållande till 
allmännyttiga bostadsföretag.85  

Den kommunala verksamheten kännetecknades länge av en oavbruten expansion 
och de kommunala företagen utvecklades då relativt oberoende i förhållande till 
kommunen i övrigt. De kommunala energibolagen var föremål för en noggrann statlig 
reglering som begränsade handlingsutrymmet. Kommunerna har därför inte upplevt 
något större behov av en tydlig och specifik ägarstrategi. Företagsledningen upplevde 
också ofta en större samhörighet med andra företag i branschen och 
branschorganisationer än sina ägare.86  

I och med de förändrade kommunalekonomiska förutsättningarna och avregleringen 
av elmarknaden har emellertid behovet av att identifiera vilken roll som kommunen 
ska spela som ägare till sina kommunala energibolag ökat. Samtidigt har det i tidigare 
studier framkommit att det har varit extra svårt för politiker att styra kommunala 
elverk, oavsett om verksamheten har legat i förvaltningen eller som eget bolag. En 
förklaring kan vara att det på området finns 

                                              
81 http://www.kommunforbundet.se/ekonomi/bolag/index.htm; Sturesson, J och Gunnarsson, P.O. (2003), s 5. 
82 Dahlgren, P Meyer, L och Sturesson, J (1992), s 10. 
83 Johansson, Å och Sturesson, J (1995), Att leda helheten och delarna, Stockholm: Komrev, s 13. 
84 Christensson, L (1997), Med ägarna vid ratten, Stockholm: Svenska Kommunförbundet. 
85 Gimbe, P och Hansson, M (1995), Aktivt ägande – en studie av de allmännyttiga bostadsföretagen, Lund: 
stencil företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. 
86 Hallgren, T (1997); Sturesson, J och Gunnarsson, P.O. (2003). 
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”en traditionell syn som under lång tid utvecklats utifrån den speciella tekniska profession 
som krävs och som politikerna många gånger har svårt för att sätta sig in i och därmed kan 
ha svårt för att styra.”87 

 
Hansson och Lind karaktäriserar kommunernas ägarutövning som att det i 
kommunerna finns starka bolag men svaga ägare, d.v.s. ägarna har svårt att få insyn 
och inflytande och att föra en meningsfull politisk debatt om sakfrågor. Ägarna ger 
bolagen svaga styrsignaler genom att det är oklara uppdragsbeskrivningar för 
företagen, få naturliga arenor för strategidiskussion och svag kompetens hos ägarna 
om styrning. Bolagsfrågor diskuteras också främst ur ett finansiellt perspektiv. Det 
som diskuteras är risktagande i samband med borgen, att kommunen ska bilda 
koncerner av bl.a. skatteskäl och om bolaget ska säljas ut av finansiella skäl. Vidare 
förs en diskussion kring ekonomisk styrning men då främst avseende 
avkastningsaspekter.88 

I en mindre undersökning där ett tiotal aktörer intervjuats framkommer emellertid 
att kommunerna under 1990-talet i allt högre grad kommit att uppmärksamma 
ägarfrågorna. Författarna menar att det delvis är ett resultat av en skärpt lagstiftning på 
området, där kommunerna efter 1992 måste sammanställa en koncernredovisning som 
omfattar kommunens verksamhet och bolag.89 Även i kommunförbundets studie från 
2003 konstateras att ägarstyrningen under senare år har utvecklats allt mer. Studien 
bygger på insamlat material från 25 kommuner, samt intervjuer med kommunala 
företrädare i deras roll som ägare. Författarna konstaterar emellertid också att många 
kommuner saknar tydliga policys, idéer och mål för sina bolag.90  

Kommuner som vill styra sina bolag har stora möjligheter till det. Ägaren kan, som 
nämndes ovan, rikta ägardirektiv mot företagen. Det är kommunen själv som avgör 
vilka ägardirektiv kommunen som ägare anser att bolaget behöver. Ägardirektiv får 
emellertid inte följas av bolagsstyrelse om de står i strid mot aktiebolagslagen. Det är 
kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd som ska se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten.91 
 

2.9 Avslutande diskussion 
 
Kommunerna har under 1900-talet blivit centrala aktörer på energiområdet. 
Engagemanget började redan på 1840-talet, då de första svenska kommunerna byggde 
gasverk i egen regi. Sedan dess har det kommunala engagemanget fortsatt i elsystem 
och fjärrvärmesystem. Att kommunerna blev en aktiv aktör i produktion och 
försäljning av energi motiverades bland annat av att energi ansågs representera stora 
allmänna intressen av strategisk betydelse och att tillgången på energi tryggades till så 

                                              
87 Boethius, M (1993), Kommunala verksamheter i egen förvaltning och i kommunala aktiebolag: en jämförande 
studie, rapport till Lokaldemokratikommittén, SOU 1993:48, Stockholm: Allmänna förlaget, s 16. 
88 Hansson, L och Lind, J-I (1998), Ägandets professionalisering i kommunala företag – några observationer 
och idéer som underlag för diskussion, Stockholm: Svenska Kommunförbundet, s 20. 
89 Hansson, L och Lind, J-I (1998). 
90 Sturesson, J och Gunnarsson, P.O. (2003). 
91 Hallgren, T (1997), s 115ff. 



  Bakgrund 

 39 

låga priser som möjligt. Detta är argument som lever än idag och som aktualiserades i 
debatten som rörde utförsäljningen av kommunala energibolag som följde i och med 
avregleringen. 

Kommunerna har stått inför flera utmaningar från 1970-talet och framåt. 
Oljekriserna under 1970-talet fick stora konsekvenser för kommunernas ekonomi, 
eftersom många kommuner hade en stor andel olja i sin energiproduktion. Det var 
emellertid först i och med den andra oljekrisen som kommunerna började agera och 
aktivt ersätta oljan med andra bränslen i energiproduktionen. Oljekriserna medförde 
också att kommunerna började engagera sig i energihushållningsåtgärder. Staten lade 
ett stort ansvar på kommunerna i arbetet med att minska Sveriges oljeberoende. 
Genom att införa statliga bidrag uppmuntrade staten kommunerna att upprätta bl.a. 
energisparplaner och anställde energirådgivare.  

Under 1970-talet fick kommunerna även en tydligare politisk roll på energiområdet. 
Lagen om kommunal energiplanering som kom år 1977 medförde att utvecklingen av 
det kommunala energisystemet var tvunget att bli förankrat i kommunfullmäktige. 
Genom lagen blev det uttalat att det var kommunfullmäktige som genom att anta en 
energiplan skulle bestämma den framtida inriktningen för det kommunala 
energisystemet. Lagen slog också fast att den kommunala energiplaneringen inte bara 
skulle innehålla energisystemets tillförseldel, utan i planeringen skulle även 
energihushållning tas med. 

Kommunerna har samtidigt fått ta ett allt större ansvar för energisystemets 
miljöanpassning. Genom ändringar i Lagen om kommunal energiplanering har 
energisystemets miljökonsekvenser kommit att fokuseras allt mer. Under 1990-talet 
har också staten pekat ut kommunerna som motorer i strävandena att uppnå ett 
ekologiskt uthålligt energisystem. Den internationella överenskommelsen om Agenda 
21 medförde att kommunerna fick ta ytterligare ansvar i miljöfrågan. Många 
kommuner upprättade kommunala Agenda 21-planer, där bl.a. energi ofta ingick som 
ett målområde. Därigenom kom frågor om hur ett ekologiskt uthålligt energisystem 
skulle skapas upp på flera kommuners dagordningar.  

Av tradition har många kommuner lagt energiproduktion och distribution i 
kommunalägda energibolag. I och med det blir de förtroendevalda ägarrepresentanter 
och får en ägarroll. Som ägare kan de förtroendevalda styra bolagen bl.a via 
ägardirektiv och bolagsordning. Kommunerna har emellertid fått kritik för att de är för 
passiva i sin ägarroll och att energibolagen har fått en fri roll att utforma 
energisystemet utan påverkan av ägarna, d.v.s. de förtroendevalda. Kommunernas 
passiva hållning förändrades när elmarknaden avreglerats, vilket medförde att 
kommunerna började ifrågasätta syftet med att äga sina energibolag. I flera kommuner 
ledde diskussionen fram till att kommunerna planerar att sälja ut eller har sålt ut sitt 
energibolag. Andra kommunalägda energibolag har valt att försöka stärka sin position 
på marknaden genom att t.ex. gå samman med andra kommunala bolag. 

Det är många olika aktörer med olika mål och intressen inblandade när ett 
energisystem utformas. Kommunerna har och tar ett stort ansvar för utvecklingen av 
energisystemet. Samtidigt finns det många oklarheter kring kommunernas roll. Ska 
kommunerna äga energibolag eller inte? Vilket ansvar har kommunerna i 
omställningen till ett ekologiskt hållbart energisystem? Vad kan en kommun göra för 
att påverka energianvändningen i kommunen? 
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I de kommande fallstudierna ska jag analysera hur Linköping och Norrköping har 
diskuterat kring bl.a. ovanstående frågor och hur dessa kommuner har hanterat de 
många utmaningar som energisystemen stått inför under de senaste årtiondena.  
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3. Policy, system och makt: teoretiska 
utgångspunkter  
3.1 Inledning 
 
Detta kapitel ska ge en utgångspunkt för de kommande analyskapitlen och utgår från 
syftesformuleringen i inledningen, d.v.s. att analysera hur makt utövas i 
policyprocessen kring två kommunala energisystem. Här ska begreppen policy, system 
och makt definieras, problematiseras och knytas samman. 

Jag ska analysera hur och varför policy för ett stort tekniskt system formas och 
genomförs. En utgångspunkt är att maktrelationer i policyprocessen påverkas av att det 
är just ett stort tekniskt system som studeras. Tidigare policystudier har inte i så hög 
utsträckning problematiserat de maktrelationer som formas i policyprocessen kring ett 
stort tekniskt system. Forskningen kring stora tekniska system, d.v.s. Large Technical 
System (LTS) har visat att stora tekniska system har egenskaper som har betydelse för 
maktrelationer och policyutformning. LTS-studier har bl.a. problematiserat betydelsen 
av teknikens sociala och kulturella sammanhang, den starka koppling som finns mellan 
de olika delarna i ett system och att expanderande stora tekniska system med tiden 
utvecklar en tröghet. Exempel på hur systemegenskaper kan ha betydelse för 
policyutformningen kan vara att förväntade höga kostnader i samband med en 
förändring av systemet kan ge till följd att aktörer låser in sig i en policy och att policy 
för ett energisystem därmed uppfattas som trögföränderliga. Stora tekniska system ska 
alltså ses som sociotekniska system där teknik, aktörer och institutioner är 
sammanvävda och påverkar varandra. 

Ett område som inte har problematiserats inom LTS-fältet är hur aktörer utövar 
makt, vilka hinder som finns i maktutövning och vilka maktresurser olika aktörer har 
tillgång till när de vill påverka ett systems utformning. För att kunna studera 
maktutövning i ett stort tekniskt system ska jag därför använda mig av analysredskap 
från policyprocessen. 

Kapitlet inleds med att policy och policyprocessen definieras. Därefter diskuteras 
tidigare studier om stora tekniska system, där begreppen stigberoende, systembyggare 
och policyentreprenörer problematiseras. Sedan följer ett avsnitt som behandlar 
maktrelationer i den kommunala policyprocessen. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring de begrepp som är centrala vid analysen av fallstudierna. 

 

3.2 Policy 
 
Policy har, som nämndes i inledningen, två analytiska dimensioner. Dels kan policy 
analyseras som en process och dels kan policyns innehåll analyseras. När policy som 
innehåll analyseras avses en programförklaring, d.v.s. en uppsättning uttryckligen 
deklarerade riktlinjer för en verksamhet. Policy som process omfattar skapandet och 
genomförandet av en idé. Policy handlar då inte så mycket om enskilda åtgärder eller 
beslut. I ett processperspektiv antas policy ständigt utvecklas och förändras.  



Kapitel 3 

 42 

I analysen kommer båda dessa dimensioner användas, även om en viss tonvikt 
kommer att läggas på processansatsen. Policy blir därmed något mer än en 
programförklaring, som inte enbart kan studeras i dokument. Bostedt menar att: 
”Policy skapas när människor handlar i avgränsade situationer och kan inte direkt 
härledas ur offentliga dokument.”92 Jag ska särskilt studera hur kommunal policy 
formas utifrån aktörers agerande och beslut. 

Policyprocessen delas ofta in i olika steg, där en vanlig indelning är: problem 
definieras, dagordning fastställs, policy formuleras, beslut fattas och policy 
implementeras.93 Denna indelning kom i tidiga policystudier att medföra att policy ofta 
analyserades som om policy formades i ömsesidigt uteslutande faser där olika 
verksamheter och olika aktörers deltagande avgränsades från varandra. Policy ansågs i 
dessa studier utvecklas genom att idéer först formulerades, vilka ledde till ett beslut, 
som sedan implementerades och utvärderades.94 Detta statiska synsätt på policy har 
senare kritiserats av bland andra Hill, Sabatier och Jenkins-Smith och Rhodes.95 De 
menar att idéer som ligger till grund för politiskt handlande förändras av aktörerna 
under hela policyprocessen. Detta mer processorienterade synsätt på policy växte fram 
under 1990-talet, då empiriska studier visade att policy förändras gradvis under en 
längre tid.96 Sabatier och Jenkins-Smith visar bl.a. att utvärderingen påverkar 
agendasättning och att policy kan skapas då en vag lagstiftning implementeras.97 Jag 
gör i avhandlingen en processorienterad analys, men kommer i några sammanhang att 
diskutera i termer av policyprocessens faser. Jag menar att det finns framställnings-
mässiga poänger med att ibland beskriva processen med hjälp av olika faser, utan att 
jag därmed gör ett sakligt ställningstagande om att dessa faser är helt skilda från 
varandra.98 

Hill framhäver att det är viktigt att studera hela processen, att policy är något som 
utvecklas över tid och att policy är något mer än ett enskilt beslut.99 Tanken är att 
forskaren ska kunna utläsa en gemensam förståelse av vilken policy som finns på 
området. Denna förståelse kommer sällan till uttryck i enskilda beslut, utan utvecklas 

                                              
92 Lindblom, C (1959) ”The science of ’muddling through’”, Public Administration Review, nr 19; Simon, H 
(1971) Administrativt beteende: en studie av beslutsprocessen i administrativa organisationer, Stockholm: 
Prisma; Bostedt, G (1991), s 42; påvisar att det är svårt att definiera och mäta policy utifrån fastslagna 
dokumenterade målsättningsparagrafer. 
93 Easton, D (1965), A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-hall; Lasswell, H.D. 
(1971), A Pre-view of Policy Sciences, New York: American Elsevier; Vedung, E (1991), Utvärdering i politik 
och förvaltning, Lund: Studentlitteratur; Parsson, W (1995), Public Policy. An Introduction to the Theory and 
Practice of Policy Analysis, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, s xvi. 
94 Premfors, R (1989), Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet, Lund: Studentlitteratur; 
Parsson, W (1995), s xvi och s 77ff.  
95 Hill, M (1993), Understanding Social Policy, Oxford: Blackwell; Sabatier, P och Jenkins-Smith, H (1993), 
Policy Change and Learning – An Advocacy Coalition Approach, Boulder Colorado: Westview Press; Hill, M 
(1997); Rhodes, R.A.W. (1997), Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and 
Accountability, Buckingham, UK: Open University Press. 
96 Se t.ex. Hill, M (1993); Sabatier, P och Jenkins-Smith, H (1993). 
97 Jenkins-Smith, H.C och Sabatier, P.A. (1993), ”The Study of Public Policy Processes”, i Sabatier, P.A. och 
Jenkins-Smith, H.C., Policy Change and Learning. An Advocacy Coalition Approach, Boulder Colorado: 
Westview Press, s 3. 
98 Öberg, P, Hermansson, J och Berg, P-Å (1999), I väntan på solnedgången: Arbetslivsfonden tillkomst och 
verksamhet: en studie av makt och rationalitet inom förvaltningspolitiken, Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, s 38ff. 
99 Hill, M (1997). 
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snarare i en serie beslut. Hill menar att policy kan ses som en serie av beslut som pågår 
över en längre tid och som då även inkluderar agerande.100 Tidigare studier har också 
visat att en policy utvecklas mot bakgrund av tidigare policy. När en ny policy 
utvecklas ”hakar” den alltså i policy som tidigare utvecklats inom relaterade 
områden.101  

Hill betonar vidare att policy formas både genom formella beslut och av ett mönster 
av agerande, som inte behöver ha föregåtts av ett specifikt beslut.102 Forskning om 
bl.a. närbyråkrater har visat att både agerande och beslut är med och formar policy.103 
Policy ska inte heller ses som ett statiskt fenomen, menar Hill, utan policy ska ses som 
en dynamisk process där tolkningar, definitioner, problemförståelse etc. kan förändras 
över tiden av olika aktörer. Hill menar att en aktör med makt ägnar stor tid åt att 
bevara status quo och motarbeta att andra aktörer kommer in och utmanar etablerad 
policy som finns och som formats av tidigare handlingar och beslut.104 Kommunal 
policy framkommer i offentliga handlingar, beslut, aktörers agerande och vid 
implementering. 
 

3.3 System – samhälle och teknik i samspel 
 
Stora tekniska system såsom post, tele och olika system för energiförsörjning har 
byggts upp under industrialismen och betraktas idag som förutsättningar för samhälls-
utveckling och ses därför som ett nationellt och kommunalt ansvar.105 Valet att studera 
ett stort tekniskt system grundas i att en så stor del av kommunernas kärnverksamhet 
utgörs av stora tekniska system t.ex. el-, VA- och avfallssystem.  

Det som framför allt har problematiserats i forskningen kring stora tekniska system 
är den starka kopplingen som finns mellan olika delar i ett system. Förändringar i en 
del av systemet måste anpassas till redan etablerade delar för att få ett fungerande 
system. Ett vanligt exempel är att ny teknik inte kan introduceras i ett system, utan att 
kunskap kring den tekniken finns inom systemet. En grundläggande och stilbildande 
studie av stora tekniska system är Thomas P. Hughes teknikhistoriska studie av 
elsystemets etablering och utveckling i USA, Tyskland och England, där teknikens 
sociala och kulturella sammanhang framhävs. Hughes visar på systemens 
sociotekniska karaktär och betonar att förutom teknikens egenskaper finns det en 
mängd faktorer såsom institutioner, policy, ekonomiska hänsyn, kulturella 

                                              
100 Heclo, H (1972),”Review article: Policy analysis”, British Journal of Political Science, nr 2, s 84; Hill, M 
(1997), s 7.  
101 Söderberg, H (1999), Kommunerna och kretsloppet – avloppssektorns förändring från rening till 
resurshantering, Linköpings Studies in Arts and Science 194, Linköpings universitet; Wihlborg, E (2000), En 
lösning som söker problem. Hur och varför lokala IT-policyer utvecklas i landsbygdskommuner, Linköpings 
Studies in Arts and Science 225, Linköpings universitet. 
102 Hill, M (1997), s 8ff. 
103 Lipsky, M (1980), Street-Level Bureaucracy, New York: Russel Sage. 
104 Hill, M (1997), s 7f. 
105 Tidigare studier om stora tekniska system är bl.a. Summerton, J (1992); Karlsson, M (1998), The 
Liberalisation of Telecommunications in Sweden. Technology and Regime Change from the 1960 to 1993, 
Linköping Studies in Arts and Science 172, Linköping universitet; Bladh, M (1999), Posten, staten och 
informationssamhället, KFB-rapport 1999:10; Andersson, P (2001), Deregulation and Internet: new challenges 
to postal services in Sweden, Linköping Studies in Arts and Science 228, Linköpings universitet. 
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sammanhang som alla påverkar hur ett system formas. Hughes menar att ett system 
innefattar vetenskapliga, ekonomiska, politiska och institutionella delar som är så nära 
länkade med varandra att det inte är meningsfullt att försöka skilja dem åt.106 Genom 
att använda begreppet sociotekniskt markeras att man studerar såväl materiella som 
sociala och humana delar av ett system. De sociotekniska systemen består av både 
tekniska och sociala enheter som är invävda i varandra som en sömlös väv. Delarna i 
systemet är så starkt kopplade att en förändring i en del av systemet påverkar det 
övriga systemet.107  

Hughes menar att expanderande stora tekniska system med tiden får en tröghet eller 
momentum. Momentum infinner sig i systemet eftersom ekonomiska, politiska och 
kulturella resurser har investerats i systemet under dess uppbyggnad.108 Hughes visar 
att interaktion mellan tekniska och icke-tekniska komponenter medför att stora 
tekniska system successivt får en viss inriktning genom att det i systemet uppkommer 
institutionella regelverk, starka organisationer med intressen och aktörer som 
mobiliserar stöd för organisationernas intressen. Elsystemet i USA utvecklades 
exempelvis genom att det etablerades en högre utbildning speciellt inriktad på 
elektrisk teknik, vilket ledde till en professionaliseringen av det eltekniska 
ingenjörsyrket. Det eltekniska kunnandet kodifierades och överfördes till nya 
ingenjörer. Elsystemets kunskaper kunde därmed reproduceras genom utbildning av 
nya ingenjörer. Genom att teknologin institutionaliserades, utbildades teknologer som 
kom att bära upp systemet på ett konservativt sätt.109  
 

3.3.1 Teknikens stigberoende 
 
Delarnas nära sammanlänkning med varandra medför bl.a. att när en teknik väl har 
valts kommer det att påverka systemets utformning för lång tid framöver. Det brukar 
beskrivas som att tekniken blivit stigberoende.110 Ett system som etableras utvecklar 
en egen kultur och inneboende tröghet, som gör systemet svårföränderligt. När man, 
till exempel, har valt en viss spårvidd och byggt ut tågräls för ett järnvägsnät är det 
kostsamt att ändra rälsens bredd. Därmed kommer loken och vagnars spårbredd vara 
given för en lång tid framöver, då det är förenat med stora kostnader att göra nya 
stigval. Kaijser menar att stigberoendet på ett tydligt sätt kan återfinnas i starkt 
kopplade system, då många tekniska komponenter är sammanlänkade till varandra. En 
ny enhet i det systemet måste kunna kopplas till de redan existerande, eftersom delarna 
är så beroende av varandra för systemets funktion. När en del är etablerad i ett system 

                                              
106 Hughes, T.P. (1983), Networks of Power: Electrification in Western Society 1880-1930, Baltimore: Johns 
Hopkins University Press. 
107 Hughes, T.P. (1983), “The Seamless Web: Technology, Science, etcetera, etcetera”, Social Studies of Science, 
nr 16; Hughes, T.P. (1986); Summerton, J (1998), “Stora tekniska system. En introduktion till forskningsfältet”, i 
Blomkvist, P och Kaijser, A (red), Den konstruerade världen. Tekniska system i historiskt perspektiv, 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s 29ff; Ingelstam, L (2002), System – att tänka över 
samhälle och teknik, Eskilstuna: Energimyndighetens förlag , s 219ff. 
108 Hughes, T.P (1983). 
109 Bladh, M (2003), Strukturer hos Hughes Networks of Power, Arbetsnotat nr 269, Linköping: Tema Teknik 
och social förändring, s 7. 
110 David, P (1988), Path-Dependence: Putting the Past into the Future, Stanford University, Institute for 
Mathematical Studies in the Social Science, Technical Report Nr 533. 
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är det svårt för konkurrerande delar att ta dess plats.111 Rosenberg menar att det finns 
en slags mjuk determinism i den tekniska utvecklingen  

”där en historisk händelse inte direkt föreskriver en viss teknisk utveckling men åtminstone 
gör det lättare för kedjor av tekniska förbättringar i en viss riktning att uppkomma än för 
förbättringskedjor i andra riktningar.”112 

 
Tanken om stigberoende, d.v.s. att historien i stor utsträckning formar nutiden, 
återfinns även i nyinstitutionalismen, då nyinstitutionalismen ofta hävdar att aktörer 
tenderar att följa en redan inslagen stig i sitt agerande och därigenom ständigt 
reproducerar ett visst beteende. Att system och institutioner är trögföränderliga 
behöver i sig inte vara något negativt. Det som framhävs som institutioners förtjänster 
är just att de t.ex. rutiniserar beslutsprocesser, vilket gör att aktörer inte behöver lägga 
ned tid på att uppfinna nya procedurer varje gång ett beslut ska fattas. Enligt detta 
synsätt är i princip både systemens och institutionernas trögföränderliga natur något 
positivt eftersom det ger stadga åt ett system och kan medföra att potentiella 
förändringar inte bara anammas utan att dessa är genomtänkta och utredda. Problem 
uppstår när t.ex. ineffektiv policy och institutioner blir rigida och omöjliga att 
förändra.113  

Öberg, Hermansson och Berg konstaterar att man i litteraturen om stigberoende 
lägger olika saker i begreppet. Författarna kan identifiera fyra betydelser av 
stigberoende. För det första kan stigberoende avse att aktörerna fortsätter i gamla 
fortspår utan att överväga andra alternativ. För det andra kan det betyda att aktörerna 
har övervägt att byta spår, men funnit att det inte är praktiskt möjligt. För det tredje 
kan det finnas situationer där aktörer vill byta spår, men att någon intressekoalition 
blockerar ett sådant byte. För det fjärde finns situationer där man överväger att byta 
spår, men avstår eftersom man finner att det gamla trots allt är bättre. Öberg, 
Hermansson och Berg menar att det enbart är de första två som kan betraktas som 
stigberoende. Det tredje fallet skulle kunna vara stigberoende om man tänker sig att 
status quo alltid gynnas, men författarna menar att den situationen snarare borde 
förstås som en intressekamp.114 

Påstående att tekniken blivit stigberoende leder lätt tanken till teknikdeterminism, 
d.v.s. att tekniken i sig själv har en inneboende kraft som gör att utvecklingen följer ett 
givet spår.115 Teknikdeterminismen har också blivit kritiserad av bl.a. förespråkare för 
”social construction of technology”, SCOT, som menar att teknik formas och 
omformas i sociala processer, där aktörers olika tolkningar, agerande och 
förhandlingar med varandra gör flera olika resultat möjliga.116 För att betona att det är 
                                              
111 Kaijser, A (1994), s 83f. 
112 Rosenberg, N (1997), Den tekniska förändringens ekonomi, Stockholm: SNS Förlag, s 27. 
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York: Free Press; Brunsson, N och Hägg, I (1992, red), Marknadens makt, Stockholm: SNS, s 10; March, J.G. 
och Olsen, J.P. (1995), Democratic Governance, New York: The Free Press. 
114 Öberg, P, Hermansson, J och Berg, P-Å (1999), s 31f. 
115 Bijker W.E. & Law, J (1992), “General Introduction” I Bijker W.E. & Law, J (red), Shaping 
Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change, Cambridge, Mass och London: MIT Press, s 3; 
Grint, K och Woolgar, S (1997), The Machine at Work, Cambridge: Polity Press. 
116 Bijker, W:E., Hughes, T.P. och Pinch, T. (red) (1987), The Social Construction of Technological Systems, 
London: MIT Press; Biejker, W. E. (1995), Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs: Toward a Theory of 
Sociotechnical Change, London: MIT Press.  



Kapitel 3 

 46 

just aktörers agerande och val som ger ett system dess utformning och inriktning, 
menar förespråkare för SCOT att det är bättre att tala om att aktörer ”låses in” i ett 
visst system. När aktörer såsom distributörer, konsumenter och förtroendevalda 
politiker, som är beroende av varandra för att nå sina mål väl har valt ett starkt kopplat 
system, som t.ex. fjärrvärme eller gassystem, har dessa aktörer ofta upprättat en 
långsiktigt bindande överenskommelse mellan sig, vilket av aktörerna kan uppfattas 
som svår att bryta. Därmed har aktörerna låst sig för ett visst system för en lång tid 
framöver. Inlåsning är ett resultat av handlingar och strategier hos starka och 
målmedvetna aktörer.117  

Mitt synsätt ligger närmare det socialkonstruktivistiska än det 
teknikdeterministiska, då jag menar att det är aktörer som i förhandlingsprocesser 
väljer vilka tekniska artefakter som ska användas i ett system och hur systemet ska 
vara organisatoriskt uppbyggt. Samtidigt kommer aktörerna med tiden att ha lagt ned 
avsevärda resurser i form av kapital, människor och kunskap, vilket kan medföra att 
aktörerna av dessa skäl kan få ett motstånd mot att göra nya val som i sin tur medför 
stora investeringar, omorganisering, ny kompetens etc. Därmed är det aktörer och de 
maktstrukturer som aktörerna bildar, som tillsammans med institutioner och systemets 
organisatoriska utformning bidrar till ett systems stigberoende på lång sikt.  

Kaijser, Mogren och Steen menar i Att ändra riktning att dominerande aktörer i ett 
stort tekniskt system saknar drivkrafter att på egen hand ändra inriktning på systemet. 
För att de ska vilja ändra riktning krävs att det uppstår ett hot som de dominerande 
aktörerna inte klarar av att eliminera. Exempel på sådana hot är om en marknad 
försvinner eller om en ny lag införs som begränsar aktörernas möjlighet att agera. För 
att få en ny inriktning på energisektorn krävs enligt författarna att staten stödjer 
outvecklad teknik som ligger utanför den dominerande systemkulturen och att staten 
via bidrag, skatter, normer m.m. stödjer den nya tekniken när den introduceras på 
marknaden.118 

 

3.3.2 Systemets gränser 
 
Ett problem i all systemforskning är att skilja på vad som tillhör systemet och vad som 
är dess omgivning. Hughes skiljer på system och dess omgivning genom att säga att 
allt som inte står under systemets kontroll är dess omgivning:  

”those parts of the world that are not subject to a system´s control, but that influence the 
system, are called the environment”.119  

 
Hughes har fått kritik för att denna definition är för vag och mer eller mindre 
överlämnar till forskarens sunda förnuft att avgöra vad som är inom och utom 
systemgränsen.120 Det finns även forskare som inte uttryckligen sätter några 
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systemgränser utan väljer att avgränsa på annat sätt, t.ex. genom vilka faktorer som 
aktörer mobiliserar stöd från.121 

I min studie blir det mindre relevant att göra en tydlig systemavgränsning. Min 
avgränsning till de fyra olika aktörsgrupperna, d.v.s. förtroendevalda politiker, 
förvaltningstjänstemän, företrädare för energibolagen och företrädare för bostads-
bolagen, blir också en avgränsning för vilka delar av el- och fjärrvärmesystemen som 
kommer att studeras. Till exempel lämnas användarna utanför studien, vilket gör att 
energianvändning enbart diskuteras utifrån de studerade aktörernas preferenser och 
mål. I analysen kommer min systemavgränsning också att anpassas till de 
systemavgränsningar som de intervjuade aktörerna konstruerar och agerar efter. Jag 
tänker ansluta mig till LTS-fältets pragmatiska hantering av systemgränser. Barnes har 
beskrivit detta som 

”/../the appropriate historical method surely is that of radical contextualism. It will not do to 
assume a priori the effectiveness of conventions, the impenetrability of barriers. It is, rather, 
necessary to search for links across supposed boundaries, connections and affinities between 
one area of activity and another; and only to accept that effective separation exists when no 
connections are found.”122 

 

3.3.3 Systembyggare och andra aktörer i systemet 
 
Inom LTS-fältet har man främst fokuserat vissa aktörer, nämligen systembyggare. 
Hughes använder begreppet systembyggare för att beskriva de entreprenörer som 
formar, utvecklar och försöker styra hur systemet utvecklas. Hughes delar in 
elsystemets utveckling i fyra faser, där varje fas har olika uppgifter och problem som 
ska lösas.123 Vem som har rollen som systembyggare varierar i ett systems olika faser, 
eftersom olika uppbyggnadsfaser kräver olika kunskaper. Till exempel är uppfinnare 
systembyggare i främst utvecklings- och innovationsfasen, medan ingenjörer och 
företagsledare ofta är systembyggare i tillväxtfasen. Även andra aktörer som aktivt 
stöder ett systems framväxt kan räknas som systembyggare t.ex. finansiärer och 
politiker. Hughes visar i sin studie hur viktigt det har varit för elsystemets utveckling 
att det har funnits systembyggare som har kunnat argumentera för sin sak och 
engagera anhängare till systemet.124 

En viktig strävan för systembyggare är att få kontroll över hur systemet utvecklas. I 
systembyggarnas roll ingår att försöka argumentera och övertyga andra aktörer om att 
fatta de ”riktiga” besluten. För att uppnå sina mål måste systembyggare mobilisera 
stöd för sina tankar samt kunna hantera de konflikter som uppstår mellan olika aktörer 
om till exempel mål.125  

                                              
121 Callon, M (1987), ”Society in the Making: The Study of Technology as a Tool for Sociological Analysis”, i 
Bijker, W.E., Hughes, T.P. och Pinch, T (red), The Social Construction of Technological Systems, London: MIT 
Press, s 100f. 
122 Barnes, B (1984), s 313f. 
123 Faserna benämner Hughes innovationsfas, spridningsfas, tillväxtfas och momentum. 
124 Hughes, T.P. (1983); Hughes, T.P. (1987), ”The Evolution of Large Technological Systems”, i Bijker, W.E., 
Hughes, T.P. och Pinch, T (red), The Social Construction of Technological Systems, London: MIT Press; se även 
Summerton, J (1998), s 25. 
125 Summerton, J (1992), s 89ff. 
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Det finns samtidigt problem med att lägga en alltför stor betoning på systembyggare 
och deras maktutövning och kontroll. Systembyggarna får lätt en hjältestatus och i 
praktiken har systembyggarna sällan fullständig kontroll över systemet. Summerton 
menar att med tanke på systembyggarnas beroende av attityder och agerande från bl.a. 
lagstiftare, myndigheter, politiker och allmänna opinionen, är det närmast osannolikt 
att någon kommer att få en sådan fullständig kontroll.126  

Den starka fokuseringen på systembyggarna som har funnits inom LTS-fältet gör 
också att andra aktörer, som utan att vara systembyggare kan ha makt över vissa delar 
av systemet, har tappats bort i forskningen. Eftersom systembyggarna inte kan ha 
beslutskapacitet i alla frågor och inte kan ha kontroll över allt i systemet, måste fler 
aktörers agerande studeras för att förstå hur ett energisystem formas och utvecklas.127 
Summerton konstaterar i sin avhandling att det inte enbart är systembyggarens 
problemuppfattning och mål som styr ett sociotekniskt system, utan andra aktörer kan 
ha minst lika stor påverkan. I Summertons studie av hur ett fjärrvärmesystem etableras 
i en kommun framhävs konsumenter, nationella lagstiftare och myndigheter som minst 
lika betydelsefulla.128  

Mångfalden av inblandade aktörer är något som också betonas i forskning kring 
offentliga beslutsprocesser. En beslutsprocess involverar ofta många aktörer, eftersom 
en process många gånger är ett utdraget skeende som kanske aldrig avslutas. Beslut 
flyttas mellan nivåer och bollas mellan arenor med olika deltagare. Cohen, March och 
Olsen har beskrivit beslutsprocesser inom främst offentliga organisationer som en 
soptunneprocess, ”garbage can decision process”. Författarna skiljer mellan problem, 
lösningar, beslutsfattare och beslutstillfällen. Tidsföljden mellan dessa kan variera 
beroende på speciella organisatoriska förhållanden.129 Det gör att beslutstillfällen kan 
uppstå innan det finns vare sig problem eller lösningar, varvid man konstruerar ett 
problem för att ha något att besluta om. Det går enligt detta perspektiv knappast att 
förstå varför någonting har hänt, utan att noggrant följa hur processen utvecklat sig.130 
Vilka som deltar i olika beslutstillfällen är inte heller självklart och detta deltagande 
kan ha stor betydelse i processen. En fråga som under en period framstår som mycket 
viktig för vissa deltagare kan efter en tid förlora i betydelse, varför dessa personer i ett 
senare skede avstår från att lägga sig i ett beslut, fastän de skulle ha haft möjlighet att 
påverka skeendet. Vilka som deltar i beslutsprocesser bestäms delvis också av 
organisationsstruktur och olika regler. March och Olsen pekar på att många aktörer 
deltar i beslut, inte för att de har ett intresse i beslutet, utan för att de förväntas delta 
eller är förpliktigade att delta.131 

I Sabatier och Jenkins-Smith utvecklade modell, ”advocacy coalition framework” 
(ACF), som ska förklara förändring i policy, utgår författarna ifrån att det inom varje 
sektor i samhället kan existera flera aktörskoalitioner parallellt. Inom ACF består en 
                                              
126 Summerton, J (1992), s 254ff; Summerton, J (1998).  
127 Summerton, J (1998). 
128 Summerton, J (1992), s 258f. 
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koalition av aktörer från olika offentliga och privata institutioner, vilka delar samma 
uppsättning av grundläggande preferenser avseende policymål och vad som ska leda 
fram till att dessa uppnås.132 Aktörer i koalitionen agerar utifrån målet att forma policy 
efter sina gemensamma preferenser. Drivkraften till att bilda en koalition är att 
möjligheten för en aktör att genomdriva sin målsättning ökar då flera aktörer med 
likartade intressen går samman. Varje koalition representerar olika policypreferenser, 
men en koalition dominerar utformningen av policy. Det är den dominerande 
koalitionen som sätter dagordningen och har tolkningsföreträde. Existerande 
verksamhet blir därmed i hög grad en avspegling av denna koalitions preferenser.133  

Policykoalitioner är beroende av ledare och personer som är beredda att investera i 
att de gemensamma policypreferenserna ska få större avtryck i policy. Inom 
policyforskning används bl.a. ”policy-brokers” och policyentreprenörer för att 
beskriva dessa ledare. ACF-modellen använder sig av begreppet ”policy-brokers” för 
att beskriva hur personer som har kontakt med flera typer av koalitioner, som 
förhandlar och genom sitt agerande formar policy. Begreppet policyentreprenör 
används av bl.a. Kingdon för att beskriva ett informellt ledarskap. Policyentreprenörer 
förhandlar, kommunicerar, mobiliserar resurser, driver förändringsprocesser och 
förespråkar nyheter. Kingdon menar att så kallade entreprenörer spelar en viktig roll. 
En entreprenör utmärks av att denne är villig att investera stora resurser (tid, pengar, 
energi) för att driva igenom sina förslag. Kingdon menar att entreprenören ibland drivs 
av eget materiellt intresse, men denne kan också drivas av att förverkliga vissa 
värderingar. 134  

Policyentreprenörer är informella ledare för policykoalitionerna. Policy-
entreprenörer liknar systembyggare genom att de också arbetar för att mobilisera stöd. 
Skillnaden mot systembyggaren är att policyentreprenören inte nödvändigtvis strävar 
efter att få kontroll över hela systemet. Policyentreprenören kan företräda en koalition 
vars mål bara berör en viss del av systemet. T.ex. skulle en koalitions mål kunna vara 
att. minska energianvändningen i kommunen. Då är det den delen i energisystemet 
som entreprenören vill förändra, men t.ex. hur användarna värmer upp sina hus är 
entreprenören primärt inte intresserad av att kontrollera.  
 

3.4 Maktrelationer i den kommunala policyprocessen 
 
Betydelsen av makt, som är ett centralt begrepp inom statsvetenskapen, är relativt 
nedtonat i policystudier. När t.ex. Sabatier och Jenkins-Smith utvecklar sin modell för 
”advocacy coalition framework” (ACF), ses makt i första hand som ett medel för att 
underlätta genomförandet av egna preferenser. I fokus för ACF står lärande aktörer där 
aktörers agerande är ett resultat av vilja att utforma policy efter specifika preferenser 

                                              
132 ACF försöker undvika att diskutera i termer av intresse, till exempel att egenintresse driver en individ framåt. 
ACF föredrar istället att diskutera i termer av preferenssystem. Den distinktionen är dock inte så relevant för 
mig, utan jag kommer att studera aktörers intressen. 
133 Sabatier, P.A (1991), “Towards Better Therories of the Policy Process”, Political Science and Politics, vol. 
24; Sabatier, P.A. och Jenkins-Smith, H.C. (1993), s 17f. 
134 Kingdon, J.W. (1995), Agendas, Alternatives, and Public Policy, New York: HarperCollinsCollege 
Publishers, s 179ff. 
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snarare än aktörers maktanspråk.135 Jag ska dock diskutera olika aktörers 
maktutövning och möjligheter att påverka hur policy formas och utvecklas. 

En av de mest kända synsätten på makt förknippas med Dahl och hans studier av 
lokal demokrati i USA på 1950- och 1960-talet. Dahl definierade makt som att A har 
makt över B om A kan få B att göra någonting som B annars inte skulle göra. En 
central slutsats i Dahls studie är att flera olika aktörer har möjlighet och faktiskt utövar 
makt under beslutsprocessens gång. Dahls studier ger en pluralistisk bild av 
maktutövningen där makten i samhället anses vara spridd över olika grupper. 136  

Bachrach och Baratz kritiserade i början av 1970-talet Dahl och den tidiga 
maktforskningen för att den bara studerar det offentliga beslutsfattandet för att mäta 
makt och därmed försummade det som kallas icke-beslut. Att kunna kontrollera 
dagordningen, d.v.s. vilka frågor som kommer upp och inte kommer upp, är ett sätt att 
utöva makt som Bachrach och Baratz pekar på. De talar om såväl beslutslösa beslut 
som icke-beslut. ”Icke-beslutsfattande” handlar om att makt utövas genom att vissa 
aktörer utestängs från beslutsprocessen och att vissa frågor, medvetet eller omedvetet, 
inte kommer upp på dagordningen.137 Med beslutslösa beslut avser Bachrach och 
Baratz sådana processer som bara rullar på utan att några faktiska val görs. Formellt 
sett handlar det om en beslutsprocess, men i praktiken så ger den ena händelsen den 
andra, utan att explicita beslut fattas. Bachrach och Baratz betonar att frågor ofta 
avgörs utan att någon fattar ett explicit beslut, ett beslut en gång för alla. Händelser 
bara ”sker” i den meningen att vissa åtgärder vidtas som förutsätter att ett visst beslut 
redan har fattats. I själva verket har åtgärden föregått ett beslut, vilket därmed så 
småningom gör ett formellt beslut nödvändigt.138 Ett exempel på detta ges i Alms 
kommande avhandling om den s.k. polenkabeln, där nedläggningen av el-kabeln i 
vattnet mellan Karlshamn i södra Sverige och Slupsk i norra Polen påbörjades långt 
före ett beslut i frågan var fattat.139 

Bachrach och Baratz pekar på olika hinder för genomförande av åtgärder under 
olika stadier i policyprocessen. Aktörer kan t.ex. hänvisa till procedurer och 
institutioner för att därigenom hindra frågeställningar från att komma upp på 
dagordningen.  

 
”Challenges can also be deflected by referring the demands or issues to committees or 
commissions for detailed and prolonged study or by steering them through time consuming 
and ritualistic routines that are built into the political system.”140 

 
Vid formella beslutstillfällen kan frågan hindras genom ett nederlag eller genom 
ändringar i förslaget. Ytterligare ett hinder finns i implementeringen av den beslutade 
åtgärden. Ett formellt fattat beslut garanterar inte att beslutet genomförs på det sätt 
som beslutsfattarna hade tänkt sig.141 

                                              
135 Sabatier, P.A. och Jenkins-Smith, H.C. (1993). 
136 Dahl, R (1961), Who Governs?, New Haven: Yale University Press. 
137 Bachrach, P och Baratz, M (1962), “Two Faces of Power”, American Political Science Review, vol 56; 
Bachrach, P och Baratz, M (1963), “Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework”, American 
Political Science Review, vol 57. 
138 Bachrach, P och Baratz, M (1962), s 53. 
139 Alm, M, kommande avhandling. 
140 Bachrach, P och Baratz, M (1962), s 45. 
141 Bachrach, P och Baratz, M (1962); Bachrach, P och Baratz, M (1963). 
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Den process där policy utformas har beskrivits som en växelverkan mellan olika 
aktörer på den kommunala arenan. Det finns en hierarkisk struktur inbyggd i 
beslutsordningen, där förvaltning och bolag i vissa lägen är direkt underställda 
politiska beslut i fullmäktige och andra organ. Det är emellertid i många fall mer 
fruktbart att se förhållandet mellan förtroendevalda och tjänstemän som en 
förhandlingsprocess där både tjänstemän och förtroendevalda har resurser som kan 
användas för att påverka andra aktörer.142 

Vilka resurser har olika aktörer att tillgå? En maktresurs kan vara att en aktör 
innehar positioner som ger legal makt. I ett representativt system ligger dessa 
positioner ofta i de folkvalda församlingarna.143 I den instrumentella teorin är 
utgångspunkten att de förtroendevalda styr förvaltning och bolag genom klara mål-
formuleringar och direktiv utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv i en för hela 
kommunen önskvärd riktning. I teorin genomför sedan förvaltningen de beslut som de 
förtroendevalda politikerna har fattat.144 Byråkratimodellen tar istället fasta på 
formerna i byråkratin, d.v.s. hur arbetet är organiserat och inte vad arbetet innehåller. I 
t.ex. Webers idealtyp av den byråkratiska organisationen är byråkratin ett instrument 
för maktutövning och inte själva maktens källa. Tanken är att byråkratin fungerar som 
en neutral maskin som lydigt och lojalt verkställer de beslut politikerna fattar.145 
Senare forskning har emellertid visat att det i praktiken är svårt att göra en sådan klar 
distinktion mellan politik och förvaltning.  

Förvaltningen kan utöva politisk makt genom att den genomför och kontrollerar de 
beslut som politikerna fattar, samt genom att det ofta är förvaltningen som initierar och 
bereder nya politiska förslag. Tjänstemän i förvaltning och bolag kan också utöva 
makt över hur politiken i praktiken kommer att utformas genom att de har sakkunskap 
inom sitt område. Kunskap medför ofta inflytande och aktörer med en viss kompetens 
kan ställa krav på andra aktörer att utforma verksamheten på ett sätt som ur deras 
perspektiv ses som den bästa utformningen. Aktörer får i kraft av sin kunskap en stark 
ställning i processen att definiera ett problem, i produktion och spridning av kunskap 
och i tolkning och implementering av policy.146  
 

                                              
142 Cars, G (1992), Förhandlingar mellan privata och offentliga aktörer i samhällsbyggandet, Stockholm: 
Avdelningen för regional planering, Kungliga Tekniska Högskolan. 
143 Jmf RF 1:1. 
144 Dahl, R (1961), s 246f; Easton, D (1965), s 207; Pettersson, O och Söderlind, D (1993), Förvaltningspolitik, 
Stockholm: Publica; Gustavsson, A (1996). 
145 Weber, M (1987), Ekonomi och samhälle. Förståelsesociologins grunder, vol 3, Lund: Argos, s 58ff. 
146 Peters, G (1989), The Politics of Bureaucracy, London: Longman; Palumbo, D.J. och Callista, D.J. (1990), 
“Opening up the Black Box: Implementation and the Policy Process, i Palumbo, D.J. och Callista, D.J. (red) 
Implementation and the Policy Process. Opening up the Black Box, Contributions in Political Science nr 252, s 
10ff; Pierre, J och Montin, S (1991), “Kommunernas självstyrelse och omvärldsberoende: Inledning“, i Pierre, J 
(red), Självstyrelse och omvärldsberoende. Studier i lokal politik, Lund: Studentlitteratur, s 20ff; Lundquist, L 
(1992), Förvaltning, stat och samhälle, Lund: Studentlitteratur, s 95ff; Pierre, J (1994), Den lokala staten. Den 
kommunala självstyrelsens förutsättningar och restriktioner, Stockholm: Almqvist och Wiksell, s 154f; Parsson, 
W (1995), s 154. 
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3.5 Avslutande diskussion: synsätt och begrepp 
 
I avhandlingen kommer kommunernas energipolicy att studeras utifrån både en 
processansats och en ansats om policyns innehåll, även om tonvikten kommer att 
läggas vid policy som process. I praktiken innebär det att även de policyprocesser som 
inte kan härledas till en uttalad programförklaring blir intressanta att studera, eftersom 
vägval görs, makt utövas och policy formas även i dessa processer.  

Kommunal energipolicy ska studeras över en längre period, nämligen 1977-2001. 
Skälet till att policy bör studeras under en längre tidsperiod är att förändring av policy 
kan ske som resultat av processer som pågår över längre tid. Då förändring av 
preferenser ofta sker långsamt, menar bl.a. Sabatier och Jenkins-Smith och Hill, att 
forskaren bör överblicka en period som är längre än ett decennium.147 Genom att ha ett 
långt tidsspann kan också jämförelse göras över tiden. Vilka policykoalitioner har 
funnits i kommunerna? Har styrkeförhållandena mellan olika policykoalitioner 
förändrats över tiden? Är det samma policykoalition som dominerar eller har det 
förändras över tiden?  

Det kan finnas flera energipolicyprocesser samtidigt i en kommun. Hur dessa ser ut, 
vilka frågor som hanteras var och vilka aktörer som har tillträde till vilka processer blir 
frågor för den empiriska studien. Hanteras energifrågor i olika parallella 
policyprocesser på liknande sätt som Jacobsson beskriver i sin studie av 
energianläggningen i Värtan (se under kap 1.3)? Hur hanterar aktörerna det i så fall?  

I fokus står ett stort tekniskt system, nämligen energisystemet. Jag ska använda 
vissa analysverktyg från forskning om stora tekniska system. Jag ska diskutera ett 
systems starka koppling mellan sina delar och i vilken utsträckning en tekniks 
stigberoende kan vara en förklaring till hur en kommuns energipolicy formas. Är det 
relevant att tala om stigberoende i de kommunala energisystemen eller är det snarare 
väl avvägda val och intressekamp som format kommunernas energipolicy? Jag 
kommer att diskutera i termer av stigberoende, men utifrån antagandet om att det är 
aktörerna och de maktstrukturer som de bildar, som tillsammans med institutioner och 
organisatoriskt utformning bidrar till ett stigberoende. Stigberoende kommer att 
föredras som analysverktyg framför begreppet momentum. Stigberoende ligger något 
närmare socialkonstruktivistiskt synsätt att ett systems inriktning är ett resultat av 
aktörernas medvetna val att inte ändra inriktning. Genom att använda stigberoende kan 
aktörers val analyseras, dels utifrån om de fortsätter i samma spår utan att överväga 
andra alternativ, och dels utifrån om de har övervägt att byta spår men kommit fram 
till att detta inte är möjligt.  

Jag ska ta in ytterligare ett analysverktyg från LTS-fältet, nämligen förekomsten av 
systembyggare i den kommunala policyprocessen. Systembyggare beskrivs som 
entreprenörer som formar, utvecklar och försöker styra hur systemet utvecklas. 
Konkurrerande systembyggare mobiliserar stöd för att etablera ett konkurrerande 
system vad gäller t.ex. val av teknik, organisation, inriktning och mål. Jag ska 
diskutera systembyggarbegreppet tillsammans med policyentreprenörer och analysera 
vilket begrepp som bäst beskriver olika aktörers agerande vid en viss tidpunkt. 

                                              
147 Sabatier, P.A. och Jenkins-Smith, H.C. (1993); Hill (1997). 
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För att studera maktutövning i policyprocessen utgår jag från Dahls första 
pluralistiska maktdimension och Bachrach och Baratz andra dimension om icke-beslut. 
Det som intresserar mig är därmed vilka aktörer och policykoalitioner som har initierat 
en fråga och hur de agerat för att genomdriva egna förslag eller blockerat andras. 
Dessutom ska jag diskutera vilka frågor som inte kommer upp på dagordningen, vilka 
aktörer som utestängs från att komma till tals i processen och hur frågor och aktörer 
utestängs. Genom att jämföra Linköping och Norrköpings policyprocesser vill jag 
också se vilka frågor som har varit aktuella vid olika tidpunkter i de olika kommunerna 
och vilka aktörer och koalitioner som drev frågorna i respektive kommun. Utifrån det 
kan jag sedan diskutera varför t.ex. en fråga var uppe på dagordning i den ena 
kommunen men inte i den andra.  

Mina forskningsfrågor kan därmed ytterligare preciseras:  
 

Hur agerade olika aktörer i policyprocessen kring energisystemets utformning i 
respektive kommun? Vilken betydelse hade aktörernas ageranden för hur energipolicy 
utformades? Hanterades energifrågor i parallella processer på liknande sätt som i 
Jacobssons studie av beslutsprocessen i Värtan i Stockholm (se kap. 1.3)? Fanns det i 
så fall någon aktör som kunde utöva makt i alla processer eller kunde olika aktörer 
utöva makt i olika processer? Kan man tala om teknikens stigberoende och vilken 
betydelse hade i så fall det för hur energipolicyn formades? 

Bildade olika aktörer policykoalitioner? Hur såg de i så fall ut och vilka frågor 
drev olika koalitioner? I vilken utsträckning fanns det konflikt eller konsensus vid 
policyutformning? Vad uppstod det konflikt om?  

På vilka sätt utövade policykoalitioner makt i policyprocessen? Hur agerade 
policykoalitioner för att genomdriva sina intressen? Vilka maktresurser hade olika 
policykoalitioner tillgång till? Hur utnyttjades dessa resurser och med vilka resultat? 
Var legala resurser den viktigaste maktresursen för de förtroendevalda politikerna? 
Kunde tjänstemän inom den kommunala förvaltningen och energibolagen använda sin 
sakkunskap som maktresurs? Präglades maktutövningen av att det fanns 
systembyggare som ville kontrollera hela systemets utformning eller fanns det främst 
policyentreprenörer som drev specifika frågor? Vilka hinder fanns i de olika 
aktörernas maktutövning? Hade många aktörer tillträde till olika beslutsarenor och 
beslutstillfällen eller präglades processen av att aktörer och frågor utestängdes från 
olika beslutsarenor?  
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4. Metoddiskussion 
 
Forskningsprocessen har varit fylld av olika metodval som redovisas och diskuteras i 
detta kapitel. Först diskuteras en förstudie som jag gjorde i Borlänge kommun, vars 
syfte var att ge en första inblick i hur en kommun kan forma sin energipolicy samt att 
ge underlag för att börja definiera mina forskningsfrågor. Därefter diskuteras valet av 
fallstudiemetoden, kommuner, aktörer och tidsperiod. Därefter diskuterar jag hur jag 
återskapat policyprocesserna i de två kommunerna genom dokumentstudier och 
intervjuer. Kapitlet avslutas med en genomgång av hur materialet har tolkats och hur 
fallstudierna i de kommande kapitlen är uppbyggda och presenterade kring fem olika 
övergripande områden. 
 

4.1 Förstudie i Borlänge 
 
För att få en första inblick i hur policy på energiområdet formas i en kommun samt 
vilka händelser och aktörer som kan vara centrala, gjorde jag hösten 1998 en förstudie 
i Borlänge kommun.148 Förstudien utgjorde ett första steg i arbetet med att identifiera 
min inriktning och forskningsfrågor.  

Borlänge kommun var intressant att studera bl.a. för att kommunen var ensam ägare 
av sitt energibolag, Borlänge Energi AB. Borlänge energi hade förutom el- och 
fjärrvärme även hade tagit över ansvaret för vatten-, avlopp och dagvatten-
verksamheten i kommunen. Kommunen blev under 1990-talet dessutom omtalad för 
sitt miljöengagemang och blev bl.a. årets ekokommun år 1998. Syftet med förstudien i 
Borlänge var att få en inblick i hur olika aktörer agerade i den kommunala 
policyprocess som formar ett energisystem.  

Materialinsamlingen i Borlänge bestod av dokumentstudier och intervjuer. 
Förstudien inleddes med en systematisk genomgång av kommunfullmäktiges protokoll 
och handlingar från 1980 fram till 1998 för att få en överblick över vilka energifrågor 
som hade behandlats i kommunen under dessa år. Ytterligare material som samlades in 
var bl.a. miljöprogram, energiplaner, Agenda 21-planer, årsredovisningar från 
kommunen och energibolaget, informationsmaterial från energirådgivare och 
energibolag. 

Dessutom intervjuade jag två förtroendevalda kommunalpolitiker, två represen-
tanter för Borlänge Energi och två förvaltningstjänstemän i Borlänge kommun.149 
Intervjuerna handlade om de möjligheter och restriktioner som intervjupersonerna 
upplevde att kommunen hade när den skulle bidra till att skapa ett ekologiskt uthålligt 
energisystem samtidigt som det kommunalägda energibolaget hade att verka på en 
konkurrensutsatt marknad.  

                                              
148 Förstudien ingick som en delstudie i en större forskningsrapport. Se Palm, J (1999), ”Borlänges 
handlingsutrymme på energiområdet”, i Gyberg, P m.fl., Borlänges energisystem – påverkan och förändring, 
arbetsnotat nr 3, Program Energisystem. 
149 Jag intervjuade kommunstyrelsens ordförande (s), en styrelseledamot i Borlänge Energi (s), VDn i Borlänge 
energi, maskinmästaren i Borlänge energi (som hade övergripande ansvar för produktion av el, värme och 
vatten), kommundirektören och en miljöinspektör på Miljökontoret. 
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Borlängestudien gav upphov till flera intressanta frågeställningar som jag kunde 
arbeta vidare med i mina kommande fallkommuner. Det handlade för det första om 
relationen mellan kommunfullmäktige och bolagsstyrelsen. Hur såg fullmäktige-
ledamöterna på sitt uppdrag som styrelseledamot i ett energibolag, d.v.s. hur 
balanserade ledamöterna ”företagsaspekter” och ”kommunaspekter”? Hur utvecklades 
relationen mellan kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse och bolagsstyrelsen 
respektive bolagsledningen? 

En andra intressant frågeställning berörde hur stora investeringar hanterades. I 
Borlänge framstod en eventuell kommunal nyinvestering i ett kraftvärmeverk som 
betydelsefull för hur energisystemet skulle komma att utformas för lång tid framöver. 
Hur och var diskuterades betydelsefulla investeringar i produktions- och distributions-
delen? Hur valdes vilken typ av anläggning som skulle finnas i det kommunala 
energisystemet och hur valdes vilket bränsle som skulle användas i produktionen? 

Ytterligare en frågeställning berörde hur avvägningen mellan energi och miljö 
gjordes. Agenda 21-samordnarna var centrala aktörer i flera beslutsprocesser som 
rörde energi. Vilken roll fick Agenda 21-samordnarna i kommunerna när de anställdes 
för att ta fram kommunala Agenda 21-planer? Vilken betydelse fick samordnarna för 
energisystemets utveckling? 

Fallstudien i Borlänge aktualiserade också frågor om hur eventuella konflikter 
mellan energitillförsel och energihushållning hanterades. Energirådgivningen i 
Borlänge var organiserad under energibolaget. Detta väckte flera frågor kring hur 
aktörerna i kommunerna prioriterade tillförsel- respektive hushållningsmål. Vilken 
betydelse hade energirådgivningen i kommunerna? Utgjorde energirådgivningen något 
”hot” mot energibolagens målsättning att producera och sälja så mycket el och 
fjärrvärme som möjligt? 
 

4.2 Att studera policyprocesser genom fallstudier  
 
Avhandlingen bygger på fallstudier i Linköping och Norrköping. Fallstudier ger 
möjligheter att göra en fördjupad studie, där det är möjligt att analysera en helhet, en 
komplexitet, istället för att endast följa en specifik fråga. Fallstudiens stora fördel är att 
den ger möjlighet att analysera många aspekter av ett komplext problem. Yin menar att 
fallstudien är lämplig att använda när hur och varför frågor är centrala i studien, 
samtidigt som forskaren har svårt att kontrollera sitt material.150 Fallstudien är också en 
lämplig metod vid systemstudier, då systemstudier handlar om att se samband och 
kopplingar mellan systemets delar. 

Fallstudien kritiseras ofta för att den inte ger generaliserbarhet, att slutsatserna bara 
gäller för det studerade fallet. Fallstudien ger emellertid möjlighet att dra fram 
intressanta mönster i en kommun som kan ligga till grund för andra studier. Det är inte 
möjligt att generalisera slutsatserna för Linköping och Norrköping till andra 
kommuner, däremot kan mönster och begrepp som utvecklas utifrån det empiriska 
materialet användas i andra kommunala studier. Fallstudien skapar alltså 
förutsättningar för generaliserbara teoretiska resonemang. Teorin är betydelsefull för 
                                              
150 Yin, R.K. (1989), Case Study Research. Design and Methods, London: Sage, s 20; Merriam, S (1994), 
Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur. 
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förståelsen av fallstudier. Olika utsagor ställs i relation till den teoretiska ansatsen och 
teorins uppgift är att organisera och strukturera de empiriska intrycken. Genom att 
specificera stödjande belägg och tydliggöra argumenten ges också läsaren en möjlighet 
att bedöma riktigheten i generaliseringsanspråken.151

  
Flera jämförande fall ger samtidigt möjlighet att studera kontraster mellan de olika 

fallen. Två fall gör det enklare att se övergripande mönster i de olika kommunerna och 
det blir tydligare vilka skillnader som finns mellan kommuner. Med flera fall går det 
att analysera skillnader i händelseutvecklingen, hur aktörer agerat i olika situationer 
och vilka problem och möjligheter som funnits i utformningen av energisystemen.152  
 

4.3 Val av kommuner  
 
Jag kommer att analysera kommunala el- och fjärrvärmesystem i Linköping och 
Norrköping. Jag valde att analysera kommunala energisystem av flera skäl. Sedan de 
svenska kommunerna under 1860-talet byggde upp både gas-, vatten- och avloppsverk 
i egen regi har det kommunaltekniska verksamhetsområdet vuxit mycket snabbt och 
kommunerna är tillsammans landets största förvaltare av ledningsbundna 
försörjningssystem.153 Kommunernas engagemang på energiområdet har som nämndes 
i inledning varit brett och innefattar verksamheter kring energitillförsel, 
energihushållning och utformning av ett ekologiskt uthålligt energisystem. Kommunen 
är som geografisk arena spännande eftersom många aktörer med olika intressen ofta 
möts där. I kommunerna möts och förhandlar förtroendevalda politiker och tjänstemän 
från både förvaltning och bolag ständigt, vilket aktualiserar frågeställningar om hur 
olika aktörer utövar makt i dessa ständigt pågående förhandlingar.  

Valet av Linköping och Norrköping kom bland annat av att de har liknande 
förutsättningar i fråga geografiskt läge och folkmängd. Kommunernas geografiska 
position visas av kartan i figur 1. Den stora skillnaden i fråga om kommunernas 
geografiska läge är att medan Linköping är lokaliserat inåt landet på östgötaslätten är 
Norrköping lokaliserat vid kusten och har en utbyggd importhamn.  
Kommunernas energisystem har flera likheter. I båda kommunerna finns utbyggt 
fjärrvärmenät. Under den studerade perioden har båda kommunerna ägt energibolag 
som producerat och distribuerat elektricitet. De berörda energibolagen är Tekniska 
verken i Linköping AB (i fortsättningen Tekniska verken) respektive Norrköping 
Miljö och Energi154 (förkortas i fortsättningen NME). Ett viktigt motiv att välja 
Linköping och Norrköping var alltså att båda kommunerna ägde energibolag under 
den studerade perioden. Avsikten med att välja kommuner som ägde energibolag var 
att dessa kommuner gav intressanta möjligheter att problematisera frågor kring vem 
som kan utöva makt över den kommunala energipolicyn. Här kan relationen mellan 

                                              
151 Yin, R.K (1994), Case Study Research. Design and Methods, London: Sage; Merriam, S (1994); Van Evera, 
S (1997), Guide to Methods for Students of Political Science, Ithaca, N.Y.: Cornell university Press, s 51ff. 
152 Glaser, B.G. och Strauss, A.L (1967), The discovery of grounded theory, strategies for qualitative research, 
Chicago: Aldine Publishing Company; Yin, R.K (1994); Van Evera, S (1997), s 57f. 
153 Kaijser, A (1986). 
154 Energiverksamheten i Norrköping har omorganiserats flera gånger och flera namnbyten har skett under 
undersökningsperioden. Jag kommer dock genomgående att använda mig av NME för att hänvisa till bolaget. Se 
kap 6.1.2 för en utförligare diskussion. 
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kommunala förtroendevalda politiker och företrädare för energibolagen 
problematiseras. I instrumentell statsvetenskaplig teori fastställer de förtroendevalda 
politikerna energipolicy, vilken sedan implementeras av energibolagets tjänstemän. 
Forskning kring policyprocesser har emellertid visat att det ofta inte går till så i 
praktiken. Policyprocessen präglas av en ständig förhandling mellan olika aktörer. Det 
är t.ex. ofta tjänstemän som både initierar och formulerar policy på ett område, medan 
fullmäktigeledamöternas roll ofta blir att reglera allt från energihushållning till 
energitillförsel. Energibolagens företrädare har främst ansvar för energisystemets 
produktions- och distributionsdel. Därmed aktualiseras frågor kring hur de olika 
aktörerna utövar makt över kommunal energipolicy.  

Kommunerna har trots stora likheter valt olika vägar i hur energisystemet utformats. 
Det har i kommunerna funnits stora skillnader i val av strategier och policy för 
energiområdet. Linköping valde under slutet av 1970-talet att investera i bränslepannor 
som kunde klara många olika typer av bränslen. Norrköping gjorde en mer ensidig 
satsning först på oljeanvändning i produktionen och sedan på kol. Linköping satsade 
tidigt, redan under 1960-talet, på att samla all teknisk försörjning i bolaget Tekniska 
verken. I Norrköping skapades ett sammanhållet tekniskt försörjningsbolag år 1997. 
Norrköping och Linköping valde också två olika företagsstrategier efter att 
elmarknaden avreglerats. Norrköping valde att sälja ut sitt energibolag till Sydkraft 
AB, medan Linköping valde att behålla sitt kommunala ägande och tillsammans med 
andra kommuner bilda ett gemensamt elhandelsbolag, Östkraft AB.  
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Figur 1 Linköping och Norrköping: två östgötska kommuner 

 

4.4 Val av aktörer 
 
En kommunal energipolicy formas av de aktörer som deltar i policyprocessen. Det 
framkom tidigt i min forskningsprocess att det var tre grupper av aktörer som var 
centrala i policyprocesserna i Linköping och Norrköping och det fick mig att tidigt 
koncentrera mig på dessa grupper. De tre aktörsgrupperna var förtroendevalda 
politiker, förvaltningstjänstemän och företrädare för energibolagen.  

De förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige fastställer riktlinjerna för den 
kommunala energipolicyn. Förtroendevalda som ofta arbetade med energirelaterade 
frågor var sådana som var engagerade i energibolagets styrelse, tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förvaltningstjänstemän som 
agerade i policyprocesserna var de som arbetade med energiplanering, Agenda 21-
samordare och energirådgivare. Dessutom ansvarade tjänstemän på byggnadskontor 
och fastighetsbolag för energieffektivisering i de fastigheter som användes i 
kommunens verksamheter. På Miljö- och hälsoskyddskontoret fanns det tjänstemän 
som arbetade med tillsyn över energianläggningar och som arbetade fram kommunala 
miljöplaner där energisystemets miljöpåverkan ofta behandlades. På energibolagen var 
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jag främst intresserad av bolagens ledning och de tjänstemän som arbetat med de 
kommunala energiplanerna samt med olika miljörelaterade frågor. 

Under forskningsprocessen när jag började analysera det empiriska materialet 
uppstod många frågor kring vilken roll de kommunalägda bostadsbolagen hade i 
policyprocessen. Bostadsbolagen framhävdes ofta i utredningar som viktiga aktörer, 
eftersom de var stora konsumenter av energi. Det var dock sällan som bostadsbolagen 
hade representanter med i de arbetsgrupper som arbetade fram energiplaner och andra 
utredningar inom kommunen. Jag blev därför intresserad av att ta med och analysera 
hur företrädare för bostadsbolagen såg på sin egen och andras roll i den kommunala 
energipolicyprocessen. Jag valde att enbart intervjua tjänstemän på bostadsbolagen och 
inte bolagens styrelseledamöter. Anledningen var att jag främst var intresserad av att 
se hur bostadsbolagen praktiskt arbetade med olika energirelaterade åtgärder i sitt 
bestånd och vilken betydelse kommunfullmäktiges målsättningar hade i detta arbete. 
Men med tiden har jag blivit alltmer intresserad och frågande inför bostadsbolagen roll 
i den kommunala policyprocessen. I efterhand tycker jag därför att det är en brist i 
avhandlingen att bostadsbolagens styrelseledamöter inte är medtagna i analysen. Det 
hade förmodligen bidragit till en djupare förståelse av varför bostadsbolagen fört en så 
undanskymd roll när olika energifrågor varit uppe för beslut i kommunerna.  

Jag är främst intresserad av hur aktörer i den kommunala organisationen har agerat. 
Andra aktörer såsom representanter för intresseorganisationer och enskilda företagare 
agerade sällan i de kommunala policyprocesserna eller var åtminstone inte synliga 
aktörer under processen. Dessa aktörer kan ha försökt att få tillträde till processen men 
inte lyckats eller kan ha påverkat indirekt via informella kontakter med policy-
processens synliga aktörer. Detta är också aspekter som hamnat utanför denna 
avhandling.  

Med aktör avses vanligtvis individuella aktörer. Jag har intervjuat olika personer i 
en organisation för att det finns olika perspektiv i organisationer. Men det finns även 
situationer när organisationer uppträder som kollektiva aktörer. Det gäller bl.a. då en 
organisation har uttalat en policy och agerar på ett enat sätt i en fråga. Till exempel har 
Tekniska verken en uttalad miljöpolicy för hela bolaget. Jag menar då att miljöpolicyn 
återspeglar ett ställningstagande som Tekniska verkan som kollektiv aktör har gjort. I 
de fall en aktör uttryck något som avviker från organisationens policy har jag refererat 
till den personen som individ och inte som företrädare för en organisation. I de fall 
intervjupersonerna inte uttalat sig om officiell policy har jag naturligtvis refererat till 
dem som individer. I intervjuerna var det relativt vanligt att intervjupersonerna talade 
om andra organisationer som aktörer. Uttryck som ”NME menar att” eller ”Agenda 
21-kontoret tycker” förekommer i intervjumaterialet. Då avses vanligtvis att t.ex. 
Agenda 21-kontoret som organisation anses stå bakom vissa beslut, målformuleringar 
eller ageranden.  
 

4.5 Val av tidsperiod 
 
Jag valde att studera perioden från 1977 till år 2001. Under 1970-talets andra hälft 
infördes flera lagstiftningsåtgärder med syfte att komma närmare en lösning på 
Sveriges stora oljeberoende. Regeringen införde omfattande bidrags- och låneprogram 



  Metoddiskussion 

 61 

som skulle reducera oljeanvändningen, uppmuntra energibesparande åtgärder och 
stimulera användandet av alternativa bränslen. Förväntningarna på kommunerna att 
kraftfullt styra utformningen av det kommunala energisystemet ökade då lagen om 
kommunal energiplanering antogs år 1977. Lagen medförde att kommunernas politiska 
roll på energiområdet tydliggjordes. Kommunerna uppmanades i lagen att ta fram 
kommunala energiplaner, som skulle fungera som centrala kommunala policy-
dokument för planering och genomförande av energisystemet. Ganska snart efter 
denna lag inleddes på regeringens uppdrag också en omfattande kampanj vars syfte var 
att uppmuntra energihushållning inom kommunerna.155 Direkt efter det inträdde också 
den andra oljekrisen vintern 1978/79. Medan den första oljekrisen 1973/74 inte 
medförde några större reaktioner i de flesta kommuner, var det först i och med den 
andra oljekrisen som de flesta kommuner började agera i frågor som rörde 
oljeersättning- och energihushållningsåtgärder.156 Mot denna bakgrund fann jag det 
lämpligt att börja min studie år 1977. Motivet för att sluta analysen vid år 2001 
berodde på en viktig energipolitisk händelse i Norrköping, nämligen utförsäljningen av 
Norrköpings energibolag till Sydkraft. Förutsättningarna för Norrköpings kommun att 
bedriva en självständig energipolitik ändrades då radikalt. En analys av 
händelseutvecklingen efter år 2001 ligger alltså utanför ramen för denna avhandling. 
 

4.6 Dokumentstudien – urval och tillvägagångssätt 
 
Materialinsamlingen i min första fallkommun, Linköping, påbörjades våren 1999 efter 
att förstudien i Borlänge var gjord. Materialinsamlingen i Norrköping påbörjades år 
2001. För att rekonstruera policyprocesser kring de kommunala energisystemen 
använde jag mig dels av intervjuer där aktörer berättat om olika beslut och händelser 
och dels av offentliga dokument som återgav tidigare skeenden. Målet var att skapa en 
bild av processen genom att lägga samman olika typer av källor, samt att kritiskt 
analysera och jämföra olika utsagor om ett skeende för att därigenom kunna få fram en 
bild av vad som hade hänt och varför.  

Dokumentstudien bestod i båda kommunerna inledningsvis av en systematisk 
genomgång av kommunfullmäktiges protokoll och handlingar i stadsarkiven mellan år 
1977 och 2001. Vid genomgången var jag intresserad av att få en första bild av den 
offentliga kommunala energipolicyn. Vilka energifrågor diskuterades av 
fullmäktigeledamöterna? Varför och när debatterades olika frågor? Fördelen med att 
analysera den kommunala policyprocessen utifrån kommunfullmäktiges arkiv är att 
man får tillgång till en omfattande dokumentation. När beslut fattas i politiska 
församlingar kräver förvaltningslagen att besluten protokollförs och att skriftliga 
handlingar tas fram inför besluten. Protokollen gav en snabb överblick över vilka 
beslut som hade fattats, när de fattades och vilka aktörer som var inblandade. I de fall 
som protokollen följdes av omfattande bilagor, fick jag en djupare förståelse av 
processen, eftersom bilagorna var mer argumenterande än protokollen. Motioner och 
interpellationer indikerade också vilka frågor som var omdebatterade och aktuella vid 

                                              
155 Summerton, J (1992), s 109; Perspektiv på kommunal energiplanering: en antologi (1988), s 9ff. 
156 Summerton, J (1992), s 120; Vedung, E (1988). 
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olika perioder. Materialet bestod främst av protokoll, utredningar, ansökningar, 
motioner, interpellationer, energiplaner, miljöplaner, remissvar och årsredovisningar. 

Jag har också samlat in olika typer av skriftligt material från miljökontor, 
energirådgivare, Agenda-21-kontor, kommunledningskontor, fastighetskontor, 
fastighetsbolag och bostadsbolag. Materialet bestod av protokoll, utredningar, 
remissvar, internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och olika informations-
broschyrer. Detta var material som jag frågade efter då handlingen fanns refererad till i 
andra dokument eller omnämndes av intervjupersoner. Jag fick också dokument under 
intervjuerna utan att jag specifikt hade frågat efter ett visst dokument.  

Jag hade fri tillgång till de kommunalägda energibolagens arkiv. De kommunalägda 
energibolagen omfattades av offentlighetsprincipen, men energibolagen i Norrköping 
och Linköping har inte haft samma systematiska dokumentation som stadsarkiven. Vid 
en summarisk genomgång av energibolagens dokument kunde jag konstatera att 
många av de utredningar som jag var intresserade av redan funnits i stadsarkiven. 
Bolagens styrelseprotokoll var väldigt kortfattade och berörde ofta olika 
företagsekonomiska ställningstaganden. Med undantag för ekonomiska rapporter, 
saknades ofta utförliga utredningar som bilagor. Vissa dokument som refererades till i 
andra texter inte kunde återfinnas hos energibolagen, vilket medförde att jag då inte 
kunde dubbelkolla vissa uppgifter.  

Materialet från energibolagen bestod av årsredovisningar, styrelseprotokoll med 
tillhörande handlingar, bolagsordning, kartor, tillståndsansökningar, avtal, taxornas 
utformning, statistik över produktion och distribution m.m. Dessutom samlade jag in 
informationsbroschyrer som innehöll uppgifter om produktionsanläggningar, priser, 
miljösatsningar etc. 

Jag använde också material på riksnivå såsom propositioner, statliga direktiv, 
lagtext och SOU-rapporter samt material från Naturvårdsverket, Energimyndigheten 
och SCB. Detta material bestod främst av utredningar, informationsmaterial, officiell 
statistik, lagtexter och direktiv kring bidrag och lån.  

Dokumentstudien gav mig en snabb överblick och struktur över händelseförloppen i 
kommunerna. Utifrån dokumenten kunde jag identifiera viktiga händelser och centrala 
aktörer i policyprocesserna. Vissa statsvetare ser riksdagstrycken som nedtecknade 
avtryck av policy och studerar inte praktikorienterad tolkning av policy.157 Andra 
statsvetare bl.a. Bostedt hävdar att policy skapas just när människor handlar och att 
policy därför inte kan härledas ur dokument.158 Mitt synsätt ligger närmare Bostedts, 
så för att få en fördjupad bild av de kommunala policyprocesserna gjorde jag därför 
också intervjuer med aktörer som deltog i processen. Både dokument och intervjuer 
blev därmed viktiga verktyg i arbetet med att analysera kommunernas energipolicy.159  
 

                                              
157 Hinnfors, J (1992), Familjepolitik – samhällsförändring och partistrategier 1960-1990, Stockholm: Almqvist 
& Wiksell; Uddhammar, E (1993), Partierna och den stora staten. En analys av statsteorier och svensk politik 
under 1900-talet, Stockholm: City University Press. 
158 Bostedt, G (1991), s 42. 
159 Jmf Yin, R.K. (1989). 
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4.7 Intervjuerna – urval och tillvägagångssätt 
 
Via dokument kunde jag enbart få en begränsad information om vilka beslut som hade 
fattats, när de hade fattas och vilka aktörer som varit inblandade. I protokollen 
återfanns sällan tveksamheter, övervägande och konflikter som uppstod under 
beslutsprocessens gång. I dokumenten talades det mycket lite om vad som styrde 
handlanden och övervägande som lett fram till ett visst beslut. För att få en fylligare 
bild av processen och för att få förklaringar till hur och varför ett beslut fattats 
genomförde jag intervjuer med berörda aktörer.160 

Urvalet av intervjupersoner skedde huvudsakligen utifrån de nyckelaktörer som 
fanns omnämnda i dokumenten. I fullmäktigeprotokollen gick det bl.a. att se vilka 
aktörer som hade debatterat en fråga utifrån vilka ställningstaganden. Därmed gick det 
att identifiera olika nyckelaktörer med olika intressen. I många utredningar fanns det 
också namn på vilka som hade deltagit i arbets- och styrgrupper. Ytterligare namn på 
intervjupersoner fick jag under mina intervjuer då jag bl.a. frågade efter förslag på 
andra relevanta aktörer att intervjua.161 Nackdelen med detta tillvägagångssätt var att 
det kan ge en skevhet i urvalet om intervjupersonerna har en tendens att bara hänvisa 
till aktörer med liknande åsikter och intressen. Via dokumenten kunde jag dock 
identifiera aktörer som positionerat sig olika. Dessutom försökte jag att kompensera 
risken för skevhet i urvalet genom att intervjua många aktörer inom olika delar av den 
kommunala förvaltningen och inom olika kommunala bolag (framför allt energi- och 
bostadsbolag). Jag valde dessutom att intervjua aktörer med olika perspektiv på 
energisystemet. Företrädare för energibolaget diskuterade energisystemet utifrån 
bolagets strävande att producera och sälja så mycket energi som möjligt. Medan 
exempelvis Agenda 21-samordnare och energirådgivare gav ett annat perspektiv då de 
mer fokuserade energihushållning och energins miljöpåverkan. Ytterligare ett sätt att 
få en allsidig belysning av en händelseutveckling var att fråga aktörer utanför en 
konflikt eller förhandlingssituation vilka som hade varit de engagerade aktörerna. 

I dokumenten uppgavs inte alltid namn på deltagande personer utan istället stod det 
t.ex. vilken förvaltning eller bolag som deltog i ärendet eller beslutet. Via kommunens 
hemsida gick det inledningsvis att få fram vilka personer som kunde ha haft med en 
viss fråga att göra. Jag kontaktade dessa personer som antingen hänvisade vidare till 
någon annan person eller själva ställde upp för en intervju.  

Sammanlagt intervjuade jag 27 personer i Linköping och 20 personer i Norrköping. 
Intervjuerna blev oftast tillräckligt fylliga, så jag behövde i de flesta fall inte göra 
ytterligare intervjuer med samma person. Med två personer gjorde jag emellertid två 
intervjuer. Några intervjupersoner ringde jag efter avslutad intervju för att ställa några 
följdfrågor eller reda ut oklarheter.  

Jag har valt att intervjua förtroendevalda politiker, kommunala förvaltnings-
tjänstemän och tjänstemän från kommunalägda bolag.162 Bland politikerna strävade jag 

                                              
160 Merriam, S (1994), s 86ff. 
161 Hjern, B och Lundmark, K (1979), ”Blandekonomi och post-weberiansk förvaltningsteori: Administrativa 
lärdomar av svensk regionalpolitisk forskning” Statsvetenskaplig tidskrift, vol 82, nr 4, s 257-266; Sahlin-
Andersson, K (1986), Beslutsprocessens komplexitet: att genomföra och hindra stora projekt, Lund: Doxa. 
162 Se källor för en utförlig presentation av de intervjuade. 



Kapitel 4 

 64 

inte efter att uppnå en partipolitisk balans utan valde dem som i dokument eller av 
andra intervjupersoner framställdes som relevanta aktörer när energipolicy formades i 
kommunerna. De politiker jag intervjuade var ordinarie ledamöter eller suppleanter i 
kommunfullmäktige och hade ofta även uppdrag i energibolagens styrelse, teknisk 
nämnd, byggnadsnämnd eller miljö- och hälsoskyddsnämnden. Bland de kommunala 
förvaltningstjänstemännen intervjuade jag tjänstemän från miljö- och hälsoskydds-
kontoren som bl.a. arbetade med tillsyn över energianläggningar. Jag intervjuade 
tjänstemän på byggnadskontor och fastighetsbolag som ansvarade för energi-
effektivisering i kommunens egna byggnader samt tjänstemän på kommunlednings-
kontor som bl.a. arbetade med energiplanering. Dessutom intervjuade jag energi-
rådgivare, agenda 21-samordnare och tjänstemän i de kommunalägda bostadsbolagen. 

På energibolagen intervjuade jag de verkställande direktörer som funnits under 
perioden, tjänstemän som har arbetat med energiplanering (såsom fjärrvärmechef och 
produktionschef), tjänstemän som arbetar med miljö (såsom miljöingenjörer och 
miljöinformatörer), samt i Norrköpings fall även den tjänsteman som hade hand om 
kommunens energirådgivning.  

En av mina intervjupersoner hade en unik dubbel roll i mitt avhandlingsarbete. 
Bengt Öberg var VD för Tekniska verken 1978-1992, samtidigt som han under min 
första tid som doktorand vid forskarskolan Energisystem, 1997-2001, var 
Programdirektör för denna forskarskola. Nackdelen med denna dubbla roll kan vara att 
jag omedvetet har gett Öbergs bild av händelseförloppet en för stor trovärdighet. Jag 
har hanterat detta problem genom att kritiskt jämföra Öbergs uttalande med de andra 
intervjupersonernas bild av samma händelseutveckling samt gentemot den bild som 
getts av dokumentstudien. 

Vissa aktörer som jag gärna hade velat intervju har inte gått att få tag på eftersom de 
har flyttat och lämnat den kommunala organisationen. Några personer hade avlidit. 
Ytterligare några personer avböjde för att de helt enkelt inte ville delta i studien. Dessa 
personer hade förmodligen bidragit till att ge en ännu fylligare och allsidigare bild av 
olika händelser.  

Jag tog kontakt med intervjupersonerna via telefon eller e-post och bokade tid med 
dem. Intervjuerna som genomfördes tog mellan en och två timmar. Vanligtvis räckte 
denna tid till för att få en fördjupad bild av en händelseutveckling. Under intervjuerna 
använde jag bandspelare. Bandspelare hade fördelen att databearbetning underlättades: 
jag riskerade inte att missa viktig information som sades och kunde lättare 
rekonstruera intervjun. En kritik som ofta framförs när bandspelare används är att 
respondenten kan bli osäker, känna sig hämmad och inte vilja bli inspelad på band.163 I 
några fall stängde jag av bandspelaren tidvis under intervjun, då intervjupersonen 
tyckte att uppgifterna var så känsliga att personen inte ville få det inspelat.  

Fem intervjuer skedde helt eller delvis utan bandspelare. Vid två intervjuer valde 
jag att inte använda bandspelare, eftersom dessa intervjuer mer hade karaktären av att 
bekräfta hur jag hade uppfattat ett skeende och att samla in kompletterande 
sakupplysningar. Vid tre tillfällen fungerade inte bandspelaren och då fick jag 
anteckna istället.  

Intervjupersonerna fick själva välja var de ville att intervjun skulle hållas. 
Intervjuerna ägde vanligtvis rum på intervjupersonernas kontor. I några fall skedde 
                                              
163 Lantz, A (1993), Intervjumetodik, Lund: Studentlitteratur, s 108ff; Merriam, S (1994), s 96. 
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intervjun i fikarum, cafeteria, restaurang eller konferensrum i anslutning till 
intervjupersonens arbetsplats eller vid Linköpings universitet. När en offentlig miljö 
valdes såsom en restaurang eller cafeteria fick det nackdelen att bandupptagningen 
blev betydligt sämre, vilket skapade problem vid utskriften av intervjun. Dessa platser 
gav emellertid också en oväntad positiv effekt och det var att jag fick intrycket av att 
intervjuerna blev mindre formella i den miljön och det var lättare att skapa en god 
samtalssituation med intervjupersonerna. Tre intervjuer gjordes per telefon. Dessa 
intervjuer blev snarare formella till sin karaktär och fick mer formen av en utfrågning 
än ett samtal. 

Intervjuerna var halvstrukturerade och följde en intervjuguide. Intervjuguiden 
anpassades till intervjupersonen och justerades även under arbetets gång.164 
Intervjuguiden hade i princip tre delar, där jag först frågade om personens bakgrund 
och den organisation som personen företrädde. Därefter kom aktörsspecifika frågor om 
det sakområde som var relevant för personen, t.ex. ombads personen att beskriva en 
händelseutveckling, vilka aktörer som hade deltagit, vem som varit drivande, vilka 
problem som uppstod. Intervjun avslutades med att den intervjuade fick ge förslag på 
ytterligare relevanta intervjupersoner och även ställa egna frågor eller göra ytterligare 
tillägg till intervjun. Jag hade alltså en förberedd frågemall, men inga utarbetade 
svarsalternativ. Intervjuerna hade oftast karaktären av ett samtal mellan mig och 
intervjupersonerna, där de sistnämnda fritt kunde formulera sina svar och framhålla 
faktauppgifter, egna uppfattningar och värderingar. Intervjuerna utvecklades utifrån 
vad jag ansåg viktigt att fråga om vid den enskilda situationen och vad den intervjuade 
tyckte var viktigt att peka på.165 

Det inspelade materialet har skrivits ut. De citat som förekommer i texten är 
ordagrant återgivna, men för att underlätta läsningen har jag gjort vissa redigeringar så 
att talspråket har anpassats till skriftspråket. Det betyder att t.ex. upprepningar, 
stakningar, betydelselösa ord (såsom ”så”, ”ju”, ”va”, ”äh”) inte är medtaget i citaten. 

Samtliga intervjupersoner fick frågan om de önskade få hela eller delar av 
intervjumaterialet behandlat konfidentiellt. Ingen önskade få det, varför alla 
intervjupersoner är presenterade med namn och titel. Jag erbjöd alla att få läsa och 
kommentera de delar av avhandlingen där personen i fråga citerades innan 
avhandlingen publicerades. Därigenom fick intervjupersonerna ytterligare en möjlighet 
att avgöra om denne ville att citaten skulle behandlas konfidentiellt. Intervju-
personerna hade då också möjlighet att förtydliga något uttalande. Eventuella 
missförstånd som skett under intervjun kunde rättas till. Jag fick samtidigt möjlighet 
att ställa ytterligare frågor och be om förtydligande. Sammanlagt fick jag svar och 
kommentarer från 30 intervjupersoner. Merparten av svaren bestod av förtydligande av 
hur de intervjuade ville bli presenterade i källförteckningen. Några ville få citat 
omformulerade så att det lät mer språkligt korrekt. Ytterligare några föreslog 
förtydliganden och tillägg av uppgifter. I samtliga fall gjorde jag föreslagna 
förtydliganden, men jag lade inte alltid till de ytterliga uppgifter som intervju-

                                              
164 Repstad, P (1993), Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur; Yin, 
R.K. (1994); Jmf Kvales diskussion kring för- och nackdelar med att ändra en intervjuguide under tiden när 
forskaren samlat på sig mer kunskap om den undersökta företeelsen (Kvale, S (1997), Den kvalitativa 
forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur) 
165 Se bilagor för exempel på intervjuguide. 
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personerna önskade få med. Intervjupersonerna bestämde själva om de ville ge 
kommenterar skriftligt eller muntligt. De flesta intervjupersonerna svarade genom e-
post. 
 

4.8 Källkritiska problem och överväganden 
 
I processorienterad forskning kan det vara problematiskt att sätta gränser för vad som 
ska ingå i processen och vilka uppgifter som inte ska stå i centrum för analysen. Jag 
strävade efter att finna en ”mättnad” i min förståelse för processen, vilket i praktiken 
betyder att när liknande redogörelser gjordes av flera olika intervjupersoner och 
relativt oberoende av varandra hade en slags mättnad nåtts i forskningsprocessen.166 

Många av dem som jag intervjuade var verksamma under både 1980- och 1990-talet 
i olika positioner och kunde därför ge information från båda decennierna. De 
källkritiska problem som uppkom handlade dels om att det var svårt för 
intervjupersonerna att minnas vad som hänt om lång tid har förflutit. Dels om att de 
själva ville ge en positiv bild av sitt eget agerande eller på annat sätt överdriva den 
egna rollen. Dessutom kunde efterföljande händelser och att intervjupersonen i 
efterhand kunde ha fått ytterligare kunskap om händelsen medföra att personen 
efterkonstruerade en historia. En historia kunde därmed mer eller mindre ”läggas till 
rätta” i efterhand. Jag försökte hantera detta genom att jämföra en utsaga med 
skriftliga dokument och genom att intervjua flera aktörer om samma händelse för att 
jämföra deras bilder av ett händelseförlopp.167  

Policyprocesserna i båda kommunerna har i stora drag präglats av konsensus, vilket 
ligger väl i linje med tidigare forskning kring policyutformning i Sverige.168 Samtidigt 
kan konsensusbilden förstärkas av mitt tillvägagångssätt, där fokus i avhandlingen har 
lagts på kommunala tjänstemän och förtroendevalda. Hade olika intressegrupperingar 
intervjuats eller medias bild tagits med hade förmodligen fler konflikterande intressen 
blivit synliga.  

Samtidigt kan man diskutera om det är ”maktens” bild av olika skeenden som 
kommer fram i kommunerna. Intervjupersonerna har ofta valts ut för att de varit 
centrala aktörer i policyprocessen. De aktörer som av olika skäl eventuellt utestängts 
från att delta i policyprocessen och som inte omnämnts i vare sig dokument eller under 
intervjuer har inte kommit med i studien. Jag har under arbetets gång funderat kring 
vilka fler aktörer som borde vara intressanta att ta med i studien. Bostadsbolagens 
tjänstemän är en sådan grupp som jag under forskningsprocessen identifierade som 
viktiga men ofta utestängda aktörer. Det kan dock finnas andra aktörer som inte är 
                                              
166 Kaarhus, R (1999), “Intervjuer i Samfunnsvitenskapene. Bidrag till en videre metodologisk diskurs”, Tidskrift 
for samfunnsforskning, nr 1, s 56; Wihlborg, E (2000), s 53. 
167 Dexter, L.A. (1970), Elite and Specialized Interviewing, Evanston: Northwestern University Press, s 127; 
Thompson, P (1978), Det förgångnas röst. Den muntliga historieforskningens grunder, Södertälje: Gidlunds, s 
175. 
168 Tingsten, H (1971), Demokratiens problem, Stockholm: Aldus/Bonnier; Ruin, O (1983), ”Svensk politisk stil: 
att komma överens och tänka efter före”, i Arvedson, L, Hägg, I och Rydén, B (red), Land i olag. 
Samhällsorganisation under omprövning, Stockholm: SNS; Lundqvist, L.J. & Pierre, J (red), Kommunal 
förvaltningspolitik, Lund: Studentlitteratur; Lewin, L (1997), Votera eller förhandla? Om den svenska 
parlamentarismen, Stockholm: Fritze; Lewin, L (2002), Bråka inte. Om vår tids demokratisyn, Stockholm: SNS 
Förlag. 
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med och som hade kunnat ge en annan bild av policyutformningen i kommunerna. 
Exempel på sådana aktörer är representanter för miljöorganisationer, fackföreningar 
och privata eller kooperativa bostadsbolag t.ex. HSB och Riksbyggen. 
 

4.9 Att tolka materialet 
 
Hela forskningsprocessen har präglats av en ständig växling mellan teoretiska och 
empiriska erfarenheter på ett sätt som i metodlitteraturen brukar liknas vid en 
hermeneutisk spiral och/eller abduktiv tolkningsprocess.169 I praktiken innebar det att 
frågeställningar och teoretiska ställningstaganden samt beskrivningar och tolkningar 
av det empiriska materialet fortlöpande justerades och granskades på nytt under 
forskningsprocessen.  

Materialet som samlades in analyserades kontinuerligt bl.a. för att få en förståelse 
för processen och för att se vilka ytterligare aktörer som behövde intervjuas. Genom 
preliminära analyser under den första fallstudien fann jag också företeelser som kunde 
kontrasteras med den andra fallstudien. Betydelsefullt för avhandlingens resultat blir 
därmed vilken ordning som jag gjorde mina fallstudier i, d.v.s. att Linköping kom före 
Norrköping. Risken är att Linköpingsfallet har fått styra vilka frågor som ställdes till 
materialet i Norrköpings i allt för hög utsträckning. Det är svårt att frigöra sig från den 
erfarenhet som man samlar på sig under tiden och det är möjligt att jag har låtit 
intressanta skeenden i Norrköping passera oreflekterat på ett sätt som jag inte hade 
gjort om jag hade kommit in i kommunen opåverkad av vad jag erfarit i Linköping. 

Jag var emellertid under processens gång medveten om denna risk och försökte att 
fånga upp händelser i Norrköping, som inte har någon direkt motsvarighet i Linköping. 
Ett exempel var händelserna kring bostadsprojektet Ringdansen, som påverkade 
Norrköpings energipolicyprocess, men som egentligen saknade en motsvarighet i 
Linköping.  

Mina frågeställningar har efterhand preciserats, vilket bl.a. bidrog till att jag ställde 
mer avgränsade frågor vid intervjuerna i Norrköping. Den här processen återspeglades 
t.ex. i att de inledande intervjuerna i Linköping var betydligt längre och omfattande än 
de som jag gjorde i Norrköping.  

Analysen av materialet i respektive kommun växte fram när materialet samlades in, 
men intensifierades när allt material hade samlats in. Då sammanställdes all 
information om fallen utifrån olika händelser som jag identifierade som viktiga via 
dokument och intervjuer. Varje händelse organiserades sedan efter faktorer som vem, 
vad, när och var. Händelserna kunde till slut organiseras under fem olika områden som 
varit centrala i kommunerna för hur policy formats:  

• hur produktion och distribution av energi utformades 
• hur en energihushållningsverksamhet byggdes upp 
• kopplingen mellan miljö och energi, med fokus på Agenda 21-planer och 
införande av miljöledningssystem i energibolagen 

                                              
169 Helenius, R (1990), Förstå och bättre veta, om hermeneutiken i samhällsvetenskaperna, Stockholm: 
Carlsson; Alvesson, M & Sköldberg, K (1994), Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
Lund: Studentlitteratur, s 41ff; Klöfver, H (1995), Miljömedvetenhet och livsstil bland organiserade ungdomar, 
Linköping Studies in Arts and Science 126, Linköpings universitet, s 51. 
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• energiplaner, som formellt är kommunernas centrala policydokument  
• hur den offentliga kommunala verksamheten på energiområdet organiserades.  

 
De fem områden växte fram som allmänna rubriker under arbetets gång. Jag valde att 
ha relativt öppna och allmänt hållna områden för att skillnader mellan kommunerna 
skulle inrymmas under varje rubrik. Jag ville skapa en ram som varken var för bred 
eller för smal, utan som utgjorde en utgångspunkt för jämförelse samtidigt som det gav 
gott om plats för skillnader mellan kommunerna. Utifrån dessa områden har jag 
strukturerat de två kommande kapitlen som utgörs utav fallstudierna i Linköping och 
Norrköping. 
 



  

 69 

5. Fallstudien i Linköpings kommun 
 
I detta kapitel ges en översikt över kommunen och dess organisation, en beskrivning 
av energisystemets uppbyggnad och struktur, samt en presentation av det 
kommunalägda energibolaget, Tekniska verken i Linköping AB (förkortas Tekniska 
verken). Därefter följer en analys av de fem olika områden som presenterades tidigare 
(se kapitel 4). Det första avsnittet handlar om uppbyggnaden av värmeanläggningen 
Gärstadverket och varför hushållsavfall valdes som bränsle i denna anläggning. 
Därefter följer en analys av vilka energiplaner som togs fram och vilka aktörer som var 
inblandade i energiplaneringen. Kommunens energihushållningsverksamhet och 
satsning på kommunal energirådgivning diskuteras. Därefter  
analyseras arbetet med att ta fram en kommunal Agenda 21-plan. Vilket innehåll fick 
Agenda 21-planen och vilken betydelse hade den för det kommunala energisystemet? 
Avslutningsvis diskuteras makt- och ansvarsfördelning mellan olika aktörer och de 
förtroendevaldas styrning av det kommunalägda bolaget.  
 

5.1 Kommunen och dess organisation 
 

 
 

Bild 1 Storgatan i Linköping 

 
Linköping ligger i Östergötland och är en av Sveriges större kommuner. Antalet 
invånare uppgick år 2000 till ca 133 000.170 Kort efter att kommunallagen ändrades, så 
att kommunerna själva fick bestämma hur de skulle organisera sin verksamhet, införde 
Linköping år 1992 en beställar-utförarmodell. I Linköping fanns år 2001 sju 
beställarnämnder. Beställarnämnderna slöt avtal med kommunens verksamhets-
områden som arbetade som resultatenheter. Kommunens produktionsorganisation 

                                              
170 http://www.linkoping.se/lkstat/Fakta.htm. 
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leddes av två styrelser, produktionsstyrelsen respektive konsultstyrelsen. Dessa 
styrelser skulle tillgodose ägarens (=kommunens) intressen. Dessutom hade tre 
myndighetsnämnder inrättats för specialreglerad verksamhet. Dessa var byggnämnd, 
miljönämnd och socialnämnd. Därutöver ägde Linköpings kommun bolaget 
Linköpings Stadshus AB där bl.a. Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, 
Linköpings Kommunala Fastigheter AB (LKF) ingick. 

Den politiskt styrande majoriteten i kommunfullmäktige har skiftat genom åren med 
följande konstellationer171:  

 
1979-1985 socialdemokraterna och kristdemokraterna 
1985-1988 moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna 
1988-1991 miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna 
1991-1994 moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna 
1994-1998 socialdemokraterna och centern 
1998-2002 socialdemokraterna, miljöpartiet och centern 
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Malmslätt 
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Figur 2 Karta över Linköping (ej skalenlig, eget upphov) 

                                              
171 Åbom, L, ”Rekordval av folkpartiet”, Östgöta Correspondenten, 20020916, s A8. 
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5.1.1 Energisystemets uppbyggnad och struktur  
 
I början av 1950-talet påbörjades utbyggnaden av fjärrvärmen i Linköping. Den första 
värmeleveransen skedde den 23 augusti 1954. Fjärrvärmen i Linköping har varmvatten 
som energibärare, som produceras i stora värmeverk. I Linköping täckte 
fjärrvärmenätet år 2003 större delen av Linköpings centralort samt delar av de 
närliggande förorterna Malmslätt och Ljungsbro. 90 procent av alla fastigheter i 
kommunen var anslutna till fjärrvärmenätet, d.v.s. ca 39 000 lägenheter och 6 500 
villor.172 

Då anslutningen till fjärrvärmenätet ökade i slutet av 1950-talet erhölls underlag för 
ett kraftvärmeverk som kunde kombinera el- och fjärrvärmeproduktion. Kraftvärme-
verket stod klart år 1964 och omfattade två oljeeldade ångpannor. År 1971 togs 
ytterligare en oljeeldad panna i drift. Två av Kraftvärmeverkets tre oljepannor byggdes 
om i mitten av 1980-talet till trä- och koleldning.173 

I februari 1981 togs fjärrvärmeverket Gärstadverket i drift. I och med Gärstadverket 
ökade andelen hushållsavfall i Linköpings bränslemix. Fram till år 1983 utgjorde olja 
den största andelen, men den ersattes successivt av avfall. År 1979 baserades 
värmeförsörjningen i Linköping till 7 procent på avfall. År 1985 var avfall det 
dominerande bränslet och i bränslemixen har avfallet sedan dess utgjort ca 40 procent. 
Övriga bränslen som använts i produktionen har huvudsakligen varit kol och 
träbränsle.174 

I mars 1995 invigdes ”nya Gärstadverket”, som då hade byggts om till ett 
kraftvärmeverk. Gärstadverket kunde i och med det producera både el och fjärrvärme. 
Gärstadverkets ombyggnad till ett kraftvärmeverk höjde Linköpings självförsörjnings-
grad på elektricitet. Under 1970-talet producerades periodvis uppemot 80 procent av 
elbehovet i Tekniska verkens anläggningar, men i början av 1990-talet var 
motsvarande siffra endast 30 procent. Resterande 70 procent köptes från Vattenfall. 
Huvudbränslet i Gärstadverket var fortfarande sorterat avfall, vilket år 2002 kom från 
ett tjugotal kommuner. Total bränslemängd var 250 000 ton/år. I full drift tillgodo-
seddes ungefär en tredjedel av Linköpings elbehov.175  

Förutom Gärstadverket finns ett dieselmotordrivet verk, Tornbyverket. 
Tornbyverket levererar förutom el och fjärrvärme även processånga till intilliggande 
industrier. Tornbyverket fungerar som reservkraft som vid behov kan försörja en 
mindre del av Linköpings elnät. Dessutom finns lokala hetvattencentraler som 
reservkraft i bl.a. Ljungsbro, Ullstämma och Malmslätt. Ett vindkraftverk, Elvina, togs 
i bruk år 1990. Elvina var landets första vindkraftverk som placerades i inlandet.176  

Vad gäller den kommunala energirådgivningen startade år 1980 en 
energirådgivningsverksamhet upp i kommunen. Då inrättades en särskild 
energisparbyrå. I energisparbyråns verksamhet ingick att ta fram ett energispar-

                                              
172 Tekniska verkens historiska album 1996, s 5; Tekniska verken, Fjärrvärme, enkelt och ekonomiskt, 
informationsbroschyr. 
173 Tekniska verken, Gärstadverket, informationsbroschyr, s 2; Tekniska verkens historiska album 1996, s 72. 
174 Energiplan för Linköpings kommun, Referens och bilagsdel november 1987, s 55; Energiplan 1997, bilaga 
Basfakta, s 6. 
175 Energiplan 1991, s 9; Tekniska verken, Mellan naturen och människan, informationsbroschyr. 
176 Tekniska verken, Mellan naturen och människan; Tekniska verken, Tornbyverket, Informationsbroschyr; 
Tekniska verkens historiska album 1996, s 79; Tekniska verken, Elvina, informationsbroschyr. 
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program, erbjuda allmänheten rådgivning och information, samt att i energisparbyråns 
lokaler ansvara för en permanent utställning. Energirådgivarna anordnade också 
utbildning för småhusägare, fastighetsskötare, arbetsledare i byggprocessen, 
förtroendemän och andra beslutsfattare, samt kommunala tjänstemän. År 1987 
upphörde energisparbyrån med sin verksamhet och det dröjde fram till år 1998 innan 
den kommunala energirådgivningen återinfördes i kommunen.177  

År 1993 beslöt kommunfullmäktige att kommunen skulle ta fram en kommunal 
Agenda 21-plan, där energi och avfall ingick som arbetsområden. År 1996 upprättades 
ett Agenda 21-kontor med två Agenda 21-samordnare. Agenda 21-planen antogs av 
kommunfullmäktige i mars 1998. 

 

                                              
177 Handlingsprogram Energihushållning för befintlig bebyggelse inom Linköpings kommun, 1982, s 4f. 
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Figur 3 Översiktlig bild av energiutvecklingen i Linköping 

 

5.1.2 Bakgrund Tekniska verken i Linköping AB  
 
I Linköping skedde elleveransen sedan 1900-talets början i bolagsform. Till att börja 
med ägdes bolaget av bankdirektör John O Nilson, som år 1902 sökte hos 
stadsfullmäktige och fick ensamrätt att dra ledningar för att kunna leverera elektrisk 
kraft inom Linköping stad. Samma år bildades Linköpings Elektriska Kraft- och 
Belysnings Aktiebolag. Detta elverk överfördes till Linköping stad den 31 december 
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1921. År 1971, i samband med den stora kommunsammanläggningen, ändrades 
bolagets namn till Tekniska verken i Linköping AB.178 

Sedan år 2001 är Tekniska verken i Linköping AB moderbolag i en koncern som 
omfattar de sju affärsområdena Energi (fjärrvärme, fjärrkyla och elproduktion), Vatten 
(där även biogas ingår), Avfall och återvinning, Stadsmiljö och Teknik (d.v.s. teknisk 
infrastruktur och stadsmiljö), Kommunikationsteknik (med bl.a. ansvar för Linköpings 
optofibernät), Östkraft och KEAB (Katrineholm Energi).179 

Avregleringen av den svenska elmarknaden ledde till att Tekniska verken 
tillsammans med andra lokala energibolag180 bildade ett gemensamt elförsäljnings-
bolag, Östkraft AB. Östkraft tog från och med 1 januari, 1998 över delägarnas 
slutkundsförsäljning. År 2001 var totalt antal kunder ca 152 200.181 

Tekniska verken ingår sedan år 1997, tillsammans med andra kommunalägda bolag, 
i kommunkoncernen Linköpings Stadshus AB. Genom att bilda Linköpings Stadshus 
AB ville fullmäktigledamöterna samordna ägaransvaret för de kommunala företagen 
inom Linköpings kommun och samtidigt få ett optimalt resursutnyttjande av 
verksamheterna genom att uppnå en helhetssyn på verksamheterna. I Linköping 
betonades emellertid att de ingående bolagens självständighet skulle behållas 
oförändrad. Stadshus AB skulle inte svara för en tydligare ägarroll utan kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsen skulle även i framtiden vara ägarföreträdare mot 
bolagen.182 
 

                                              
178 Tekniska verkens historiska album 1996, s 4ff. 
179 Linköpings Kommun, årsredovisning 2001, s 98f. 
180 År 2001 hade Östkraft följande delägare: Tekniska verken i Linköping AB (56 %), Växjö Energi AB (20 %), 
Mjölby Svartådalen Energiverk AB (9 %), Katrineholm Energi AB (9 %), Oxelö Energi AB (3 %) och 
Borgholm Energi AB (3 %).  
181 Östkraft, Fakta om Östkraft AB, 1999, Informationsblad; Östkraft Årsredovisning 2002. 
182 Linköpings Kommun, årsredovisning 1997, s 98. 
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5.2 Linköping gör ett vägval – bygger ut avfallsförbränningen på 
1980-talet 
 
Under 1980-talet byggde Tekniska verken, som tidigare nämnts, upp en ny anläggning, 
Gärstdadverket, som i huvudsak kom att använda hushållsavfall som bränsle. Här ska 
en analys göras av varför hushållsavfall kom att användas, vilka aktörer som 
mobiliserade stöd för en sådan lösning och hur de mobiliserade sådant stöd.  
 

5.2.1 Bakgrund till att ny anläggning skulle uppföras 
 
Avfallsförbränning har varit omdebatterat i Sverige och tidvis var det debatt i 
Linköping om valet att använda avfall som bränsle i energiproduktionen. I Linköping 
användes avfall som bränsle sedan år 1958, då Linköpings ”gamla sopförbrännings-
anläggning” togs i drift. I anläggningen brändes kommunens hushålls-, affärs- och 
industriavfall. I början var Renhållningsverket ansvarigt för sophämtningen, men år 
1960 tog det dåvarande Elverket över sophämtningen. Då blev det alltså ett och samma 
bolag som ansvarade för både den kommunala sophämtningen och energi-
produktionen.  

Sopförbränningsanläggningen fick under 1970-talet problem med att hålla sig inom 
angivna utsläppsvärden och bl.a. Miljö- och hälsoskyddskontoret fick ta emot 
klagomål från boende som bodde i närheten av anläggningen över nedfallande sot, 
bilar som fick lacken skadad och fönster som ständigt var smutsiga.183 Både 
Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddskontoret kritiserade Tekniska verken för den 
dåliga reningen i anläggningen:  

”Vi jagade Tekniska verken ganska kraftigt då, sent 70-tal för deras extremt dåliga 
sopförbränningsanläggning. Det rök inte ur den skorstenen. Det rann över kanten.”184  

 
Tekniska verkens ledning var medvetna om problemet, men eftersom bränslet 
utgjordes av hushållsavfall var det inte bara att stänga anläggningen. Problemet var 
inte primärt en energiförsörjningsfråga, utan det var en avfallshanteringsfråga. 
Tekniska verkens ledning var, vid en stängning av sopförbränningsanläggningen, 
tvungna att hitta ett bra hanteringsalternativ till förbränning av hushållsavfallet. 
Samtidigt var det ett starkt tryck på Tekniska verken att skynda på stängningen av 
anläggningen. Dåvarande Miljö- och hälsoskyddschef var kritisk mot den veliga 
hanteringen hos både Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddskontoret:  

”Vi tjatade på vår dåvarande chef att vi skulle göra något åt den här. Det fick vi inte. Men 
när han slutade och jag blev miljöchef bestämde vi oss för att nu gör vi något åt den här. Nu 

                                              
183 Miljöpolitiskt handlingsprogram 1982, s 22f; Tekniska verkens historiska album 1996, s 33; Intervju Miljö- 
och hälsoskyddschef Johansson 991130. 
184 Intervju Miljö- och hälsoskyddschef Johansson 991130; jmf även kf § 126/82; ks § 217/82; Motion, centern 
790906. 
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stänger vi den här. Så indirekt via Länsstyrelsen sade vi åt Tekniska verken att stänga av 
sopförbränningsanläggningen.”185 

 
Formellt var det Länsstyrelsen som var tillsynsmyndighet över sopförbrännings-
anläggningen, men Miljö- och hälsoskyddschefen konstaterade att det blev kommunen 
som fick ta initiativ till nedläggning av anläggningen:  

”Länsstyrelsen gjorde ingenting förrän vi själva från kommunens sida, från miljönämndens 
sida, tog initiativ och föreslog att den skulle stängas. Och då gjorde de det direkt.”186  

 
Redan före beslutet från Länsstyrelsen om stängningen av sopförbrännings-
anläggningen hade Tekniska verkens styrelse beslutat att stänga anläggningen och 
uppföra en ny sopförbränningsstation på Gärstadområdet norr om staden. Byggandet 
av Gärstadsverket påbörjades år 1979.187 
 

5.2.2 Gärstadverket byggs i etapper 
 
När det stod klart för Tekniska verkens styrelse att man behövde bygga en ny 
produktionsanläggning, stod styrelsen inför valet att fortsätta elda hushållsavfall eller 
välja ett annat bränsle. Frågan om att elda sopor handlade lika mycket om hur 
kommunen skulle hantera sitt hushållsavfall, som vilket bränsle man skulle använda i 
energiproduktionen. Eftersom både kommunens avfallshantering och energi-
verksamhet låg i samma bolag var en samordning av dessa frågor relativt enkel. 
Tekniska verkens styrelse gjorde bl.a. flera resor inom och utom Sveriges gränser för 
att studera olika lösningar för avfallshantering. Styrelsen tittade på danska deponier 
och även en svensk anläggning för kompostering och återvinning. Dåvarande VDn 
blev med tiden allt mer övertygad om att förbränning var den bästa lösningen på 
avfallsfrågan:  

”Det vi fann under studiebesöken var att det krävdes stora anläggningar för att få ner 
driftkostnaderna. Tyskland hade stora trummor för att få en snabbkompostering. På inget 
ställe kunde man dock göra nytta av komposten. I Trelleborg och Landskrona fick man inte 
in tillräckligt med sopor så processen fungerade inte. Jag fick en känsla av att processerna är 
väldigt känsliga. Volymerna måste stämma. Det var rätt höga investeringar för att ta hand 
om det för deponi. Så vårt ställningstagande var då att kompostering inte kom på fråga. Då 
var det uppe med förbränning istället.”188  

 
Tekniska verkens styrelse bestämde sig för att ansöka hos koncessionsnämnden för 
miljöskydd om att få bygga en ny anläggning för sopförbränning. När förslaget 
presenterades i kommunfullmäktige diskuterades främst utsläppsfrågor. Den centrala 
frågan kom att handla om att finna en teknik som kunde minska utsläppen. Tekniska 
verkens styrelse tyckte att man hade funnit en bra lösning genom att kombinera en 

                                              
185 Intervju Miljö- och hälsoskyddschef Johansson 991130; kf § 31/81. 
186 Intervju Miljö- och hälsoskyddschef Johansson 991130. 
187 Kf § 31/81. 
188 Intervju VD Öberg 010110. 
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förbränningsanläggning från Schweiz med en teknik som utvecklats i Göteborg som 
kunde rena rökgaserna från kvicksilver.189

  

I och med de negativa erfarenheterna från den gamla sopförbränningsanläggningen, 
var emellertid många aktörer i Linköping tveksamma till att elda avfall i Linköping. 
Det var dock koncessionsnämnden för miljöskydd som i slutänden skulle avgöra 
frågan. Koncessionsnämnden biföll ansökan och därmed kunde Tekniska verken 
påbörja bygget av den första pannan.190  

För att få Gärstadsverket att bli lönsamt, planerade Tekniska verkens styrelse att 
bygga tre pannor, men då det var för ekonomiskt riskfyllt att bygga alla tre pannorna 
samtidigt byggdes en panna i taget. Den första pannan togs i drift februari 1981. Där 
eldas än idag hushållsavfall och träbränsle (d.v.s. skogsavfall, bark, spån, rivningsvirke 
och byggavfall).191 

Tekniska verken planerade alltså för att bygga tre pannor. Då andra pannan 
projekterades år 1979 var tanken att den inte skulle ha hushållsavfall som bränsle. I 
stället skulle bränslet bestå av skogsavfallsprodukter och olika typer av rivningsavfall. 
Men då denna panna hade beställts tog Norrköpings kommun kontakt med Tekniska 
verken och hade önskemål om att få skicka sitt avfall till Gärstadverket för 
förbränning. Tekniska verken var intresserade av erbjudandet och ansökte om tillstånd 
hos koncessionsnämnden att få använda avfall även i den andra pannan. Nämnden 
biföll ansökan och pannan togs i drift i december 1982. Gärstadverkets kapacitet var 
nu så stor att verket kunde ta emot hushålls- och industriavfall från hela 
Östergötland.192 

Den tredje pannan började uppföras år 1983 och tanken var återigen att bygga en 
panna som enbart skulle använda träbränsle. Men det visade sig att flera kommuner 
utanför Östergötlands län var intresserade av att leverera hushålls- och industriavfall. 
Därför ansökte Tekniska verken återigen om tillstånd om ökad sopförbränning hos 
koncessionsnämnden för miljöskydd. 193  

När bygget av tredje pannan satte igång uppkom en stor debatt i Linköping. 
Debatten gällde om det var så förnuftigt att börja ta in hushållsavfall från kommuner 
som låg utanför länsgränsen. Tekniska verkens styrelse hamnade i konflikt med 
Länsstyrelsen, som var ytterst tveksamma till att ta emot avfall bortom länets gränser. 
Tekniska verkens dåvarande VD berättade att:  

”nästa strid med Länsstyrelsen blev när man kom överens med Katrineholm om att bränna 
deras sopor. Länsstyrelsen hade varit pådrivande när det gällde att Tekniska verken skulle ta 
emot Norrköping och Motalas sopor, men när man gick utanför länet till Katrineholm, då 
ville inte Länsstyrelsen vara med längre.”194 

 
Länsstyrelsen tvivlade på att Gärstadverkets reningsanläggning skulle klara 
utsläppskraven. Gärstadverket växte i stort sett för varje år och diskussionen kom att 
handla om huruvida verket skulle klara utsläppskraven även vid större volymer. 
                                              
189 Tekniska verkens skrivelse 1980-12-01 till bostadsdepartementet; kf § 31/81; ks § 42/81. 
190 Intervju VD Öberg 010110; Miljö- och hälsoskyddschef Johansson 991130. 
191 Tekniska verkens skrivelse 1980-12-01; kf § 31/81; ks § 42/81; Tekniska verkens historiska album 1996, s 
66. 
192 Tekniska verkens skrivelse 1980-12-01; kf § 31/81; ks § 42/81. 
193 Tekniska verkens skrivelse 1983-07-05; ks § 226/83. 
194 Intervju VD Öberg 990924. 
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Dåvarande Miljö- och hälsoskyddschefen menade att det var först i det här skedet som 
många aktörer blev medvetna om hur stort projektet egentligen var:  

”I början visste vi inte att den skulle bli så stor som den blev. Utan den var avsedd i första 
hand för Linköping och Åtvidaberg. Sen kom Norrköping och frågade om de fick vara med 
också. Kommun på kommun hoppade på, så anläggningen blev större och större. Det slutade 
med tre pannor med en kapacitet på 200 000 ton per år.”195 

 
Miljö- och hälsoskyddschefen stod inför samma dilemma som Länsstyrelsen. Han var 
fördragande tjänsteman i miljönämnden och var tvungen att fatta beslut om han skulle 
rekommendera nämnden att godkänna tredje pannan utan att Tekniska verkens styrelse 
kunde presentera en teknik som skulle klara kraven på rening. Miljö- och 
hälsoskyddschefen valde emellertid att förespråka ett godkännande av utbyggnaden, 
men med tillägget att miljönämnden samtidigt skulle lägga som krav på Tekniska 
verkens ledning att de var tvungna att klara utsläppsgränsen. Detta förslag antogs av 
miljönämnden. Miljö- och hälsoskyddschefen ansåg att Tekniska verkens VD tog en 
stor risk när han drev på för att genomföra uppbyggnaden av Gärstadverket:  

”Jag hade en lång diskussion med Bengt Öberg och sa ’vågar ni verkligen ta det här. Det kan 
kosta dig skjortan, ni kanske inte klarar det här’.”196  

 
VDn menade i efterhand att han aldrig tvivlade på det riktiga i att bygga ut 
sopförbränningen eller på att Tekniska verken skulle klara utsläppskraven. Han 
hävdade att tekniken fanns. Det var bara en fråga om att samla olika lösningar som 
utvecklats på olika platser till en och samma plats, nämligen till Gärstadverket. 
Dessutom såg VDn inget alternativ till sopförbränningen. Han menade att Tekniska 
verken utredde alla möjliga alternativ och att förbränning var den minst dåliga 
lösningen.197 
 

 

Bild 2 Gärstadverket år 2004 
                                              
195 Intervju Miljö- och hälsoskyddschef Johansson 991130. 
196 Ibid. 
197 Intervju VD Öberg 990924. 
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5.2.3 Dioxinutsläpp vid förbränning blev en miljöfråga 
 
När Gärstadverket var uppbyggt år 1985 uppkom en debatt i kommunfullmäktige om 
sopförbränningens miljöpåverkan. Debatten var ett resultat av ett dioxinlarm198 som 
hade framförts av professor Kristoffer Rappe vid Umeå universitet och som 
uppmärksammades i media. Diskussionen i Linköping startade med en motion från 
dåvarande vänsterpartiet kommunisterna (vpk), som krävde att en dioxinkontroll skulle 
göras ute på Gärstad. Om dioxinkontrollen visade på utsläpp krävde vpk att 
sopförbränningen helt skulle stoppas i avvaktan på tillfredsställande rening. Vpk 
hänvisade i motionen till professor Rappe, som hävdade att det inte fanns någon 
beprövad reningsmetod vid sopförbränning.199  

Kommunstyrelsens beredningsutskott bjöd in professor Rappe, men när Rappe väl 
kom ned till Linköping hade han ändrat ståndpunkt. Rappe menade då att något bättre 
alternativ än att elda avfallet ur dioxinsynpunkt inte fanns, vilket gjorde att man inte 
borde vidta några drastiska åtgärder i anläggningens drift. Rappe konstaterade vid 
besöket att det var bättre att elda soporna än att lägga avfallet på tipp, där 
sannolikheten för dålig förbränning i samband med brand var mycket stor.200  

Det var just denna dioxindebatt som många av de berörda aktörerna mindes bäst 
från 1980-talet. Debatten medförde att de förtroendevalda politikerna i fullmäktige 
blev tvungna att ställning för eller emot avfallsförbränning. Resultatet av diskussionen 
blev att avfallsförbränningen fick ett ökat stöd i Linköping. Dåvarande ordförande i 
kommunstyrelsen var en av dem som från början var skeptisk till att elda avfall i 
Linköping, men som under diskussionens gång allt mer kom att övertygas om att 
förbränning var ett bra sätt att ta hand om avfallet:  

”Jag tillhörde de som var skeptiska till klokskapet i det här, men ändrade uppfattning 
successivt.”201  

 
Professor Rappes besök bidrog till en ökad tro på att förbränning av avfall var det 
bästa sättet att hantera hushållsavfall. Dåvarande Miljöchef berättade:  

”Vi hade debatten om dioxiner och Professor Rappe i Umeå stod just i begrepp att söka 
forskningspengar om ett projekt om dioxiner. Så han var ju inte sen att uttala sig om hur 
farligt dioxiner var och det spädde på debatten. Sen vände ju Rappe. Han var här nere och då 
var han mer realistisk och talade om sannolikheten att dioxiner skulle bildas i en sådan här 
anläggning där man styr förbränningen jämfört med en soptippsbrand. Han gjorde en 
jämförelse med en soptippsbrand i Danderyd där det brann i 8 dygn. Då skulle man behöva 
köra Gärstadverket i 3 500 år för att komma upp i samma mängder. Då började man inse att 
det här kanske inte är så dumt.”202  

 
Det som också kom att bidra till den positiva inställningen var en utredning som 
Statens Energiverk och Statens Naturvårdsverk hade gjort, där förbränning av avfall 

                                              
198 Dioxin är ett samlingsnamn för 210 kemiska föreningar där tolv av dessa är extremt giftiga. 
199 Motion, vpk 850320. 
200 Miljö- och hälsovårdnämndens yttrande 1985-09-26 § 211. 
201 Intervju kommunstyrelsens ordförande Larsson 991207. 
202 Intervju Miljö- och hälsoskyddschef Johansson 991130; se även Miljö- och hälsovårdnämndens yttrande 
1985-09-26 § 211. 
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för första gången klassades som återvinning. Utredningen fastslog bl.a. att avfall kunde 
förbrännas på ett ur miljösynpunkt godtagbart sätt.203  

Det gjordes även dioxinmätningar vid Gärstadverket, vilka inte visade på för stora 
utsläpp.204 Tekniska verkens dåvarande VD konstaterade emellertid att det inte var på 
förhand givet att Gärstadverket skulle klara de uppsatta dioxinvärdena:  

”I början var det framför allt kvicksilvret som diskuterades i samband med miljö och 
sopförbränningen. Vanligt stoft var inget problem. Sedan visade det sig att kvicksilver binds 
i filtret och som tur var gjorde dioxinet det också.”205  

 
VDn menade att debatten bidrog till att Gärstadverket fick allt bättre reningsutrustning. 

Efter dioxindebatten på 1980-talet skedde en förändring i avfallsfrågan, där flera 
aktörer blev mer positivt inställda till avfallsförbränning. VDn för Tekniska verken på 
1990-talet upplevde snarast ett starkt stöd i kommunen för förbränning av avfall: 

”På 90-talet har det inte varit något ifrågasättande egentligen, utan snarare tillskyndan.”206  

 
Nuvarande miljöchef framförde ett antal skäl som förklaring till att opinionen svängt: 
Gärstadverket hade betydligt bättre rening än den gamla sopförbränningsanläggningen, 
Gärstadverket låg strategiskt bättre utanför Linköpings innerstad och det hade varit få 
incidenter. Dessutom började allmänheten också att uppfatta förbränning som ett bra 
alternativ till källsortering. Samtidigt var Gärstadverket en ekonomisk tillgång för 
kommunen, vilket också dämpade kritiken:  

”Man kan tycka vad man vill om sopförbränning. Jag är i och för sig tveksam. Men krasst 
kan man säga att det har varit en guldgruva, som har gjort att man har haft möjlighet att 
investera i bra miljöteknik för hela Tekniska Verkens ansvarsområden.”207 

 

5.2.4 Avslutande analys: stark koppling mellan två system 
 
De aktörer som deltog när besluten togs om den framtida inriktningen för 
energiförsörjningen vad gällde anläggnings- och bränsleval var främst Tekniska 
verkens dåvarande styrelse och VD. Dessa hade ett stort intresse av att få en lösning av 
både energi- och avfallsfrågan. Övriga aktörer såsom Miljö- och hälsoskyddskontorets 
chef och förtroendevalda politiker deltog främst av institutionella skäl, d.v.s. de hade 
lagstiftad skyldighet att yttra sig i sådana ärenden. Kommunfullmäktige skulle yttra sig 
vad gällde lokalisering samt vid Tekniska verkens större investeringar. Miljö- och 
hälsoskyddskontorets chef förde kommunens tala i koncessionsnämnden.  

                                              
203 Energi ur avfall/ENA-utredningen, ”Sammanställning av uppgifter om svenska avfallsvärmeverk samt 
resultat av genomförda mätningar av klorerade dibensodioxiner och dibensofuranter: rapport till ENA-
utredningen,” Svenska Renhållningsverksföreningen 1986:4; Miljö- och hälsovårdnämndens yttrande 1985-09-
26 § 211. 
204 Kf § 101/86; ks § 330/85. 
205 Intervju VD Öberg 010110. 
206 Intervju VD Salomonsson 991208; se även VD Öberg 010110; styrelseordförande Burlin 991129; 
kommunalråd Lindgren 991210; Miljö- och hälsoskyddschef Johansson 991130; Miljöchef Danielsson 991207. 
207 Intervju Miljöchef Danielsson 991207; se även VD Öberg 010110; kommunalråd Gustavsson 991209; VD 
Salomonsson 991208; produktionschef Carlsson 990616; projektchef Moritz 990430. 
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Tekniska verkens VD arbetade under hela processen för att mobilisera stöd för att 
bygga upp en anläggning för förbränning av hushållsavfall. Tekniska verkens styrelse 
hade stora intressen av att få igång just förbränning av hushållsavfall, eftersom 
Tekniska verken ansvarade både för energitillförsel och för hanteringen av 
hushållsavfall. Uppbyggnaden av Gärstadverket kom därför inte primärt att handla om 
energiförsörjning, utan om hanteringen av hushållens avfall. För hur skulle Tekniska 
verken hantera hushållsavfallet om den gamla sopförbränningsanläggningen blev 
tvungen att stängas? Det som framträder i Linköping är därför inte den starka 
kopplingen inom ett system, utan den starka tekniska och organisatoriska koppling 
som här utvecklades mellan två system. Att det kunde bli en så stark koppling mellan 
hushållsavfalls- och energisystemet kan till stor del förklaras av att det var Tekniska 
verkens styrelse som var huvudman för båda systemen. Tekniska verkens styrelse och 
ledning skulle hantera båda systemen och såg i avfallsförbränning ett sätt att hantera 
ett hotande sopberg samtidigt som bolaget kunde fullgöra sin uppgift att producera 
värme.  

Det gällde emellertid för företrädarna för Tekniska verken att mobilisera stöd av ett 
antal andra aktörer. Kommunfullmäktige var tvungna att godkänna bl.a. lokaliseringen 
av den nya anläggningen. Det skulle också gynna Tekniska verken att få med miljö- 
och hälsoskyddskontorets chef, eftersom han förde kommunens talan i 
koncessionsnämnden. Länsstyrelsen var också en viktig aktör, då länsstyrelsen var 
remissinstans till koncessionsnämnden och skulle sedan ansvara för tillsyn över 
anläggningen.  

Tekniska verken hade till en början svårt att mobilisera stöd för en ny 
avfallsförbränningsanläggning. Motståndet mot uppbyggnaden av Gärstadverket (eller 
egentligen bränslevalet i anläggningen) var ibland stort från både förvaltnings-
tjänstemän och förtroendevalda politiker. Trots detta motstånd mot projektet kunde det 
genomföras. Varför fick projektet till slut aktörernas stöd? 

Beslutsprocessen kan ses som en medveten strategi från Tekniska verkens styrelse. 
Tekniska verkens styrelse fattade enskilda beslut för varje panna. Nya beslut togs i 
styrelsen under processens gång och både andra och tredje pannan var föremål för ny 
prövning i koncessionsnämnden. Före besluten fattades upparbetade Tekniska verkens 
ledning kontakter med grannkommuner som var beredda att skicka sitt hushållsavfall 
till Gärstadverket. Tekniska verkens ledning gjorde medvetna val som medförde att 
hushållsavfall blev det dominerade bränslet i Gärstadverket. 

Bränslevalet går också att analyseras i termer av stigberoende. Förbränning av 
hushållsavfall skedde i den gamla sopförbränningsanläggningen och redan då hade en 
sammankoppling mellan avfalls- och energisystemet påbörjats. I och med 
Gärstadverket fortsatte Tekniska verkens styrelse och ledning den redan inslagna 
vägen. Tekniska verken samordnade avfallshanteringen och energiproduktionen och 
skapade därigenom ett behov av avfallet som bränsle till i fjärrvärmeproduktionen. I 
samband med uppbyggnaden av Gärstadverket utvecklade Tekniska verkens VD också 
externa kontakter och skrev avtal med kommuner som ville skicka sitt hushållsavfall 
till Gärstadverket. Det fick till följd att inte bara Linköpings avfallssystem, utan även 
andra kommuners avfallssystem, sammankopplades med Linköpings energisystem. 
Tekniska verkens styrelse byggde därmed upp en organisation kring avfalls-
förbränning som både ur tids- och kostnadssynpunkt blev trögt att förändra. Dessutom 



Kapitel 5 

 82 

hade Tekniska verkens tjänstemän med tiden fått stor kunskap om avfallsförbränning, 
vilket bidrog till en inlåsning. 

Aktörer utanför Tekniska verkens styrelse och ledning saknade under processen 
överblick i avfallsförbränningsfrågan. Avfallsförbränningsfrågan kom upp på de olika 
aktörernas agenda i omgångar, vilket bidrog till att det var först när den tredje pannan 
byggdes som det var möjligt för alla inblandade aktörer att få en samlad bild av 
omfattningen av avfallsförbränningen. Då hade processen kommit så långt att 
verksamheten snarast var ett faktum.  

Ett kritiskt problem för Tekniska verkens VD och styrelse var de stora miljöutsläpp 
i samband med förbränningen i den gamla sopförbränningsanläggningen. Dessa 
utsläpp var det skäl som flera kritiker framförde när de ville stoppa fortsatt 
avfallsförbränning. Tekniska verkens VD var dock övertygad om att utsläpps-
problemet gick att lösa med en modern reningsanläggning. Genom att garantera att 
Gärstadverket skulle klara utsatta utsläppsnivåer mobiliserade Tekniska verkens VD 
ett avgörande stöd från Miljö- och hälsoskyddschefen. Länsstyrelsens tjänstemän 
ställde sig tveksamma till att hushållsavfall skulle tas ifrån kommuner utanför 
Östergötland, men Tekniska verkens lösning fick stöd av koncessionsnämnden och det 
räckte. Länsstyrelsen kunde inte gå emot ett beslut i koncessionsnämnden. 

Det var först i och med professor Rappes dioxinlarm som bränslevalet blev en 
prioriterad fråga i kommunfullmäktige. Före dioxinlarmet hade bränslevalet uppfattats 
som ett tekniskt problem som Tekniska verkens styrelse och ledning hade ansvar för 
att lösa. Intressant i sammanhanget är att val av bränsle under hela 1900-talet varit en 
het politisk fråga på nationell nivå. I riksdagen hade vattenkraft, kärnkraft och olja 
debatterats inte minst utifrån ideologiska ställningstaganden. Linköpings kommun-
fullmäktige hade också antagit en oljereduktionsplan, som tydligt fastslog att 
åtminstone oljeanvändningen i kommunen var föremål för politiska överväganden. 
Men det krävdes ett dioxinlarm för att valet av avfallsförbränning skulle debatteras i 
fullmäktige. Professor Rappe blev emellertid inget hot mot möjligheten att fortsätta 
förbränna hushållsavfall i Linköping. Rappe blev till slut en av Tekniska verkens 
starkaste allierade i avfallsförbränningsfrågan. Han övertygades emellertid inte av 
Tekniska verkens företrädare, utan Rappe hade vänt i frågan redan innan han kom till 
Linköping.  

Det fanns aktörer som varit kritiska mot avfallsförbränning i Linköping, men 
kritikerna dämpades av att Tekniska verken kopplade samman och löste två problem, 
nämligen hur avfallet skulle hanteras och hur värme skulle produceras, på ett sätt som 
samtidigt var ekonomiskt lönsamt. Dessutom klarade Gärstadverket de uppställda 
miljökraven. Det skulle dröja fram till slutet av 1990-talet innan avfallsförbränning 
blev föremål för diskussion igen. Då var det i samband med att Agenda 21-kontoret 
tog fram en handlingsplan för ett långsiktigt ekologiskt Linköping (se kap 5.5). 
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5.3 Energiplanering för energitillförsel 
 
År 1977 kom lagen om kommunal energiplanering där kommunerna uppmanades att 
utforma kommunala energiplaner. Energiplanen framhävdes i lagen främst som ett 
planeringsinstrument för de förtroendevalda politikerna, där planen kunde användas 
som hjälpmedel att skapa en samlad bild av det kommunala energisystemet och att 
diskutera energisystemets framtida inriktning. Men hur har detta planeringsinstrument 
använts i praktiken? I det följande analyseras utformningen av Linköpings 
energiplaner: vad planerna innehöll, vilka aktörer som deltog i energiplaneringen och 
hur dessa aktörer agerade.  
 

5.3.1 Energiplanernas utformning 
 
Direkt efter det att lagen om kommunal energiplanering kom beslöt kommunstyrelsen 
i Linköping, som var det politiskt ansvariga organet, att ge Tekniska verken i uppdrag 
att ”genomföra kommunens energiplanering i enlighet med lagen om kommunal 
energiplanering”.208 Linköpings kommun har under åren 1977 till 2001 tagit fram nio 
energi- och värmeplaner.209 Vid energiplan 1986 och 1997 blev en tjänsteman på 
kommunstyrelsens planeringsenhet respektive kommunledningskontoret ansvarig för 
att sätta samman planerna. Vid övriga tillfällen var Tekniska verken ansvarigt organ 
för att skriva planen. Men oavsett var ansvaret legat organisatoriskt har Tekniska 
verkens tjänstemän haft en central roll i framtagandet av energiplanerna. 

När det år 1981 kom statliga propåer om att reducera oljeberoendet i Sverige 
började Linköpings kommun arbeta med en oljereduktionsplan. Då blev flera aktörer 
utanför den kommunala organisationen inblandade i framtagningsprocessen. I 
oljereduktionsplanen togs även energihushållningsåtgärder med. Även om det 
fortfarande var Tekniska verken som hade ett uppdrag från kommunstyrelsen att skriva 
planen, gavs flera aktörer utrymme att deltaga i arbetet med oljereduktionsplanen.210  

Med undantag för Energiplan 1997, som inte är antagen utan bara finns som 
remissutgåva (se vidare 5.3.4), var energiplanerna utformade på liknande sätt. Planerna 
var främst fokuserade på Tekniska verkens produktionsanläggningar och 
distributionsnät. I planerna gavs en redogörelse för energibolagets planering för el- och 
fjärrvärmeförsörjning. Det gjordes prognoser för Linköpings framtida energi-
förbrukning, prognoser för fjärrvärmebehov och prognoser för kraftbehov. För- och 
nackdelar med olika bränslen analyserades och redovisades. I planerna ingick 

                                              
208 Ks § 224/77. 
209 Linköpings kommunfullmäktige har antagit 5 energiplaner: Energiförsörjningsplan 1980, Oljereduktionsplan 
1982, Energiplan 1986, Energiplan för Linköpings kommun 1988, Energiplan 1991. Energiplan –97 är 
framtagen men inte antagen i kommunfullmäktige. Linköpings kommunfullmäktige har också antagit 3 
värmeplaner: värmeplan 1979, värmeplan 1984 och värmeplan 1991. 
210 Ks § 8/82; Oljereduktionsplan 1982 för Linköpings kommun. I planen deltog fastighetskontoret med 
uppgifter om oljeförbrukning och sparmål i kommunens egna byggnader och anläggningar och dessutom 
diskuterades energimål och sparmål med flera större förbrukare i kommunen såsom lanstinget, regementena, 
FFV, Stångåstaden och Cloetta. 
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vanligtvis inte transporter, värmeförsörjning med icke ledningsbunden energi eller 
energihushållningsåtgärder.  

I Linköping valde kommunstyrelsen att lyfta ut energihushållningsåtgärder ur 
energiplanen och arbeta med dessa frågor parallellt, vid sidan av den mer 
tillförselinriktade energiplaneringen. Som en del av den kommunala energiplaneringen 
och jämsides med Tekniska verkens arbete med den första energiplanen påbörjades 
därför ett arbete som handlade om energibesparing i befintlig bebyggelse, vilket jag 
återkommer till i kapitel 5.4. 

I Linköping gjordes även värmeplaner som ett led i den kommunala energi-
planeringen. Kommunstyrelsen gav Tekniska verken i uppdrag att skriva värme-
planerna och vid behov även revidera dem.211 Den första värmeplanen redovisades 
som en bilaga till Energiförsörjningsplan 1980. De värmeplaner som kom under 1980- 
och 1990-talet och som antogs i kommunfullmäktige bestod av en kartläggning av var 
olika uppvärmningsformer fanns i kommunen. Syftet med planerna var att visa var 
fjärrvärme skulle komma att erbjudas under de närmaste åren och var elvärmeleverans 
inte skulle tillåtas. Värmeplanering var viktig, inte minst för Tekniska verken, då 
bolaget hade leveransplikt för värme inom eldistributionsområdet. En av 
kommunfullmäktige antagen värmeplan kunde användas som legal grund för att 
förbjuda olika typer av elvärme. Dessutom låg värmeplanen till grund för mark-
reservationer.212 

Tekniska verken hade dock värmeplanerat redan tidigare, utan något formellt 
uppdrag från kommunstyrelsen. Under åren 1976-78 hade bl.a. värmeförsörjnings-
utredningar gjorts av Tekniska verken för Malmslätt och Ljungsbro. Resultatet blev att 
Tekniska verkens styrelse beslutade att etablera fjärrvärme i båda förorterna.213 
Tidigare värmeplaner var ett internt utredningsmaterial inom Tekniska verken. Då var 
det Tekniska verkens styrelse och inte kommunfullmäktige som antog planen.  

Under 1980-talet diskuterade kommunstyrelsen om det fanns andra tänkbara sätt att 
utforma en energiplan. År 1984 fick projektgruppen för energihushållning i uppdrag 
att se över energiplaneringen. Gruppen bestod av tjänstemän från Tekniska verken, 
Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Energihushållningsgruppens 
huvudsakliga uppgift var att arbeta med energihushållningsfrågor (se vidare kap 5.4). 
Kommunstyrelsen ville att gruppen skulle undersöka alternativa former för att upprätta 
en energiplan. Kommunstyrelsen lät alltså en grupp som var sammansatt för att arbeta 
med energihushållningsfrågor ta fram den tidigare traditionellt tillförselorienterade 
energiplanen. Uppdraget utmynnade i en lokal energiplan för ytterområdet Sturefors. 
Gruppen gjorde en genomgång av energiläget i Sturefors, där man bl.a. kartlade 
klimatologin i området, uppvärmningsformer och energiförbrukning samt genom SGI 
(Statens Geotekniska Institut) undersökte möjligheten att utvinna markvärme. Här 
fanns också en beskrivning av miljökonsekvenser vid användandet av marken som 
energiresurs. För framtiden redovisade gruppen en bedömning av energisparpotential 

                                              
211 Värmeplan 1979; Värmeplan 1984; Värmeplan 1991. 
212 Värmeplan 1981; Värmeplan 1984; Värmeplan 1991; Kommunal energiplan, delrapport 81-05-11.425, bilaga 
3, s 2. 
213 Kommunal energiplan, 81-05-11.425, Linköpings kommun, bilaga 3, s 14. 
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och ett resonemang fördes om lämpliga framtida värmesystem. Gruppen avslutade 
rapporten med att ge förslag till övergripande riktlinjer för energiplanering. 214 

Energiplanen i Sturefors behandlades i kommunstyrelsens beredningsutskott, men 
den fastställdes inte som en energiplan av kommunfullmäktige. Projektet i Sturefors 
mottogs positivt i beredningsutskottet och planen framhävdes som ett bra exempel på 
en god energiplanering. Trots det medförde inte planen några konkreta åtgärder och i 
beredningsutskottet beslutade ledamöterna att den kommunövergripande energiplanen 
med dess mål och intentioner skulle följas även i fortsättningen. Att planen i Sturefors 
inte kom att stå som modell för kommande planer berodde främst på att det skulle 
kräva för mycket resurser i form av tid och pengar att göra en så detaljerad plan för 
hela Linköping.215 
 

5.3.2 Rollfördelning vid arbetet med energiplanerna  
 
Motiven till att Tekniska verken fick huvudansvaret för energiplaneringen hänfördes 
av intervjupersonerna till att Tekniska verken hade kompetens och resurser. En 
fullmäktigeledamot menade att Tekniska verken av tradition fick göra energiplanen:  

”Att energiplanen har gjorts av Tekniska verken har med historiska skäl att göra. Tidigare 
skötte Tekniska verken det här med energi över huvud taget i kommunen. Varken 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen hade särskilt mycket grepp om vad det var och 
försökte inte styra det heller.”216 

 
Under mina intervjuer framkom att Tekniska verkens tjänstemän ofta bestämde vilket 
innehåll energiplanen skulle få. Energiplanen beskrevs av ett ledande kommunalråd 
som Tekniska verkens ”produktionsplan”:  

”Att Linköping har varit så produktionsinriktad beror på att Tekniska verken har gjort 
energiplanen. Då har man utgått ur produktionsperspektivet.”217 

 
Flera intervjupersoner återkom till att det fanns ett behov av att förändra Tekniska 
verkens traditionellt dominerande roll över energiplaneringen. Planeringsledaren på 
Teknik- och samhällsbyggnadskontoret menade att: 

”Det var en väldigt konstig företeelse att man gav Tekniska verken det uppdraget. Det 
berodde på att kompetensen fanns där. Men det är konstigt. Man ger tolkningsföreträde åt 
Tekniska verken. Den reella makten ligger hos Tekniska verken.”218 

 

                                              
214 Bu § 14p/84; kf § 164/84; Energiplan 1986, bilaga 1, s 10f. 
215 Bu § 14p/84; se även intervju planeringsledare Nilsson 991201; kommunstyrelsens ordförande Johnsson 
991209. 
216 Intervju kommunalråd Lindgren 991210; se även kommunalråd Gustavsson 991209; planeringsledare Nilsson 
991201; styrelseordförande Burlin 991129; kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209. 
217 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209; se även kommunalråd Lindgren 991210; gruppledare Nilsson 
991215. 
218 Intervju planeringsledare Nilsson 991201; se även gruppledare Nilsson 991215; kommunalråd Gustavsson 
991209; styrelseordförande Burlin 991129. 
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Sedan mitten av 1990-talet var det snarast ett principiellt ställningstagande att 
Tekniska verken inte skulle vara det ansvariga organet i kommunen för energi-
planeringen. Kommunstyrelsens ordförande ansåg att:  

”även om energiplaneringen fungerar när det ligger på Tekniska verken, så är det inte så bra 
att det är de som skriver planen. Man kan inte frigöra sig från tanken att man då inte är 
opartisk i sin utredning.”219  

 
Ett skäl som bidrog till att energiplaneringen inte längre var en uppgift för Tekniska 
verken var att kommunen år 1992 gjorde en omorganisation och införde en beställar-
utförarorganisation. I och med omorganisationen blev, enligt intervjupersonerna, 
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer inom kommunen klarare. Omorganisationen 
bidrog till att ge en tydligare ”markering av var det politiska ansvaret ska ligga och var 
man bara utför saker.”220 Det blev då tydligare vad som var till exempel Tekniska 
verkens uppgift och vad som var de förtroendevaldas uppgift. Hos de förtroendevalda 
politikerna fanns det också förhoppningar om att en mindre dominerande roll för 
Tekniska verken skulle öppna upp för en starkare fokusering på bl.a. politiska 
prioriteringar och målsättningar i energiplanen. Om fler aktörer var med i 
utformningen av planen fanns förhoppningar om att det skulle ge en ökad bredd på 
innehållet. Planeringssamordnaren konstaterade att: 

”Det finns en föreställning att Tekniska verken står för nästan all energiproduktion i 
Linköping. Det är inte sant. De står för 90 procent inom fjärrvärmeområdena, men för 
kommunen totalt står de för 70 procent. Det görs alltså 30 procent annan energi i 
Linköping.”221 

 
När Energiplan –97 arbetades fram hade inte längre Tekniska verken huvudansvaret 
för utformningen av planen, utan en tjänsteman vid Kommunledningskontoret blev 
planeringssamordnare. Han konstaterade att de som ansvarade för att skriva 
energiplanen fick makt över vilka energifrågor som behandlades i planen och hur de 
behandlades. Tekniska verkens tjänstemän hade visat ett intresse av att ha kvar 
ansvaret över energiplaneringen. Tjänstemän från Tekniska verken deltog i arbetet 
med att ta fram Energiplan –97, även om det inte var de som formellt drev processen. 

Planeringssamordnaren sa:  

”Tekniska verken medverkade i det arbetet. Men de kände nog, uppfattade jag, att det här 
skulle de helst vilja sköta själva. Det var som jag uppfattade det, men det var inte negativt 
eller surt eller så. Utan de tyckte bara att det här kunde vi nog fixa själva. Och det kunde de 
säkert ha gjort. För de får ju egentligen lämna ifrån sig de där uppgifterna.”222 

 
Samtidigt uppgav bl.a. dåvarande VDn för Tekniska verken att han ansåg att det var 
riktigt att ansvaret för energiplaneringen hade förts över på den kommunala 
förvaltningen och att tjänstemän från Tekniska verken ingick i en arbetsgrupp som tog 
fram uppgifter till energiplanen:  

                                              
219 Intervju kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209. 
220 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209. 
221 Intervju planeringssamordnare Porsklev 991202. 
222 Ibid. 
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”Men det ska inte vara vi som står för kommunens energiplan. Det tyckte jag är fel, både ur 
bolagets och ur kommunens synvinkel. För då sätter vi oss i ett beroendeläge på något sätt 
gentemot kommunen, som är fel.”223 

 
I sammansättningen av alla energiplaner utom den första tillsatte kommunstyrelsen en 
arbetsgrupp där personer från olika berörda förvaltningar ingick. Det verkade 
emellertid som att förvaltningens inflytande över planen trots det inte varit så stor. 
Förvaltningens bidrag till energiplanerna var vanligtvis att lämna faktauppgifter till 
Tekniska verkens tjänstemän när förvaltningskontoren tillfrågades. Arbetsgången var 
att Tekniska verkens tjänstemän satte ramarna för vad som skulle tas med i 
energiplanen. Sedan kom de olika förvaltningskontoren med faktauppgifter eller 
kommenterade det som redan hade skrivits.224 

Ett problem som uppkom i och med att Tekniska verkens tjänstemän hade en 
dominerande roll, var att innehållet i energiplanerna inte alltid kom till berörda 
förvaltningskontors kännedom. Detta framkom bl.a. i utvärderingen av hur målen i 
energiplan –91 hade implementerats:  

”När jag undersökte då vad man hade gjort med de här frågorna som låg på andra ställen än 
Tekniska verken, då visade det sig att man där inte hade en blekaste aning om att det var 
deras ansvar.”225 

 
Det verkade krävas ett aktivt engagemang i planeringsprocessen av tjänstmännen på 
förvaltningskontoren för att dessa skulle få kännedom om att det fanns mål i planen 
som deras förvaltningskontor skulle implementera. Planeringssamordnaren 
konstaterade att:  

”Många av de som har varit involverade i processen är medvetna om vad som har skett, vad 
man har tagit på sig. Har man inte varit direkt involverad i processen utan bara fått den på 
remiss, då läser man den och skriver sin remiss. /.../ Jag kan konstatera att det som låg 
utanför Tekniska verken var inte så grundligt förankrat.”226  

 

5.3.3 Påverkades energiplanens utformning av vem som skrev den?  
 
När 1986 års energiplan togs fram var samma tjänsteman som sedan blev 
planeringsledare för Energiplan –97 planeringssamordnare. Tillsammans med en 
arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Fastighetskontoret, Miljö- och hälsoskydds-
kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Tekniska verken och Energisparbyrån, arbetade han 
fram en energiplan.227 Att huvudansvaret för att sammanställa planen lades på en ny 
aktör påverkade dock inte planens utseende. Energiplan 1986 var en översiktlig 
beskrivning av tidigare planer som hade upprättats av tjänstemän från Tekniska 
verken, Energisparbyrån och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Dessa planbeskrivningar 
kompletterades av en beskrivning av tillförsel, distribution och användning av energi i 

                                              
223 Intervju VD Salomonsson 991208. 
224 Intervju planeringsledare Nilsson 991201. 
225 Intervju planeringssamordnare Porsklev 991202. 
226 Ibid. 
227 Ks § 145/85; kf § 168/86; Energiplan 1986, s 1. 
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Linköping. I planen förklarades utformningen av planen av att arbetsgruppen inte hade 
tilldelats några extra medel till att upprätta planen, vilket gjorde att gruppen fick lov att 
använda sig av de uppgifter som sedan tidigare hade samlats in. Planerings-
samordnaren sa att bristen på resurser gjorde att energiplanen helt enkelt bara 
sammanställdes utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga för tillfället.228  

I samband med att Energiplan 1986 antogs beslutade kommunstyrelsen återigen att 
ge Tekniska verken ansvaret för energiplaneringen. Motivet som gavs till beslutet var 
att arbetet med energiplanering krävde ”kunskap, resurser och engagemang” och 
därför borde ansvaret ligga på Tekniska verken.229 Fördelen för de förtroendevalda 
politikerna att lägga energiplaneringen på Tekniska verken var också att Tekniska 
verken inte fick några extraresurser för att ta fram planen, utan de utförde det arbetet 
inom ramen för sin budget. Därmed belastade energiplaneringen inte kommunens 
budget.  
 

5.3.4 Energiplan –97 medförde fler inblandade aktörer och ny utformning  
 
År 1994 tillsatte Tekniska nämnden, som efter omorganisationen år 1992 tog över 
ansvaret för energiplaneringen, en arbetsgrupp som skulle påbörja arbetet med en 
revidering av Energiplan 1991. Arbetsgruppen bestod av tjänstemän från 
samhällsbyggnadsenheten, koncerngruppen, Tekniska verken, Miljökontoret och 
Räddningstjänsten. Det tillsattes också en politisk ledningsgrupp bestående av 
presidierna i Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsutskottet under ledning av 
kommunalrådet Gösta Gustavsson.230 Planeringssamordnaren på Kommunlednings-
kontoret fick huvudansvar för att sätta samman det som blev Energiplan –97. År 1997 
kom det en remissupplaga av Energiplan –97. Då Energiplan –97 ännu inte har 
antagits av kommunfullmäktige, finns den bara som remissupplaga.  

Energiplan –97 var annorlunda utformad än tidigare energiplaner. I Energiplan –97 
ingick en framtidsbeskrivning i form av scenarios, där olika sätt att producera energi 
analyserades. Scenarierna togs fram av en inhyrd konsult. I energiplanen redovisades 
sex olika framtidsscenarios: nollscenario, marknadsscenario, naturgasscenario, 
maximal elproduktion (100 procent egenproduktion av el i Linköping), 
biobränslescenario, lokalt bränslescenario.231 I samtliga scenarier analyserades två fall 
för el- och värmebehov år 2005, dels ett fall med ökad total konsumtion och dels ett 
med minskad total konsumtion. Det var första gången som ett scenario med minskad 
konsumtion togs med i en energiplan i Linköping. I det s.k. minskningsfallet räknade 
gruppen emellertid med en ökning av hushållsel och driftelbehoven med 0,5 procent 
per år. Motivet till det var att utredarna menade att det krävdes en ökning av 

                                              
228 Intervju planeringssamordnare Porsklev 991202; Energiplan 1986, s 2. 
229 Ks § 252/86. 
230 Presidierna består av en företrädare från majoriteten och en företrädare från minoriteten. 
231 Nollscenariot innebar att förändringarna gentemot dagsläget var mycket små. Marknadsscenariot innebar att 
utvecklingen styrdes av ekonomiska kriterier, billigare anläggningar ersatte dyrare när de tjänat ut. 
Naturgasscenariot medförde att naturgas introducerades i Linköpings centralort och i vissa större tätorter. Priset 
på gasen sattes så att den kunde konkurrera med olja. Maximal elproduktionsscenariot innebar att elproduktionen 
inom kommunen ökades så att den balanserade elkonsumtionen. Naturgas antogs här vara tillgängligt. 
Biobränslescenariot innebar att biobränsleanvändningen forcerades. Lokal råvaruförsörjning innebar att 
Linköping i så stor utsträckning som möjligt kunde försörjas med energi från regionen. 
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elförbrukningen i ventilationssystem m.m. för att kunna minska värmebehovet. 
Utredarna var skeptiska till scenariot med minskad energikonsumtion. De hänvisade 
till att i ett historiskt perspektiv var minskad konsumtion mindre sannolikt och en 
minskad användning krävde ett forcerat energisparande.232 

I arbetet med Energiplan –97 var flera aktörer än tidigare inblandade och planen 
hade också en tydlig politisk styrning. Planeringssamordnaren berättade att:  

”sen var det relativt tunga politiker som satt med i ledningsgruppen. Deras uppgifter var att 
ge närmare direktiv för hur det här skulle se ut och vad som skulle tas fram och hur arbetet 
skulle inriktas.”233  

 

Vid Energiplan –97 framhävde utredarna att det var viktigt att få med engagerade och 
centrala politiker i processen. Tanken var att planen därigenom skulle få en starkare 
politisk förankring och ökat politiskt intresse än vad som hade varit fallet i tidigare 
planer. Den politiska styrgruppen var främst aktiv i början av processen, där den var 
med och påverkade utformningen av planen, men sedan var det tjänstemännen som 
skrev planen.234 

Liksom tidigare planer skickades Energiplan –97 ut på remiss. Skillnaden den här 
gången var att remissinstanserna var betydligt fler och att planen även skickades till 
aktörer utanför den kommunala organisationen, vilket inte hade skett tidigare. 
Arbetsgruppen bestämde den här gången att den sändlista som hade satts samman i 
samband med kommunens Agenda 21-plan (se under 5.5.3) även skulle användas som 
sändlista för energiplanen. Det gjorde att omkring 70 instanser fick möjlighet att yttra 
sig om planen. Av dessa valde drygt 20 att svara. Tidigare planer hade enbart skickats 
ut till ett mindre antal remissinstanser som alla tillhörde den kommunala 
organisationen.  

Det var tänkt att planen, efter att den hade varit på remiss, skulle revideras för att 
sedan sättas samman till en slutlig variant som kommunfullmäktige skulle ta ställning 
till. Bland annat skulle en åtgärdsplan skrivas utifrån remissinstansernas kommentarer. 
Detta har emellertid inte skett, eftersom processen helt avstannade kort efter att 
remissinstanserna hade gett sina yttranden. Flera olika faktorer verkar ha bidragit till 
att energiplaneringsprocessen avstannade. Det ansvariga kommunalrådet förklarade:  

”Rent praktiskt fick den person som arbetade med det här andra arbetsuppgifter. Sedan hade 
man resursbrist på tekniska nämndens kansli. Sedan var det energiuppgörelsen på riksnivå, 
så det var svårt att veta vad som skulle hända. Då tyckte man att man skulle avvakta.”235 

 
I och med att det skedde ytterligare en omorganisation inom kommunen fick den 
tjänsteman som hade samordningsansvaret för energiplanen andra arbetsuppgifter:  

”När vi kommit så här långt och det var dags att sätta ihop ett handlingsprogram från 
remissvaren /../ Ja, då organiserade man om kontoret. Strök koncerngruppen och stuvade om 

                                              
232 Remissupplaga, Energiplan 1997, s 19. 
233 Intervju planeringssamordnare Porsklev 991202. 
234 Intervju planeringssamordnare Porsklev 991202; kommunalråd Gustavsson 991209. 
235 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209. 
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tjänsterna totalt. Jag blev placerad på barn- och ungdomskansliet och arbetar med skolfrågor 
och förskolefrågor.”236  

 

Därefter tog ingen vid för att föra Energiplan -97 i hamn. Nu har det också gått flera 
år, vilket det ansvariga kommunalrådet såg som ett problem, eftersom ”mycket blir 
inaktuellt och man får ta om en hel del.”237 Dessutom pågick samtidigt med 
framtagningen av Energiplan –97 arbetet med att fram en kommunal Agenda 21-plan. 
Tekniska verkens produktionschef trodde att:  

”det kändes i kommunen som för mycket att ha två dokument samtidigt som inte riktigt sa 
samma sak. Då valde man bort energiplaneringen.”238 

 
Energiplan –97 beskrevs också som komplicerad, överarbetad och svår.239 Miljöchefen 
menade att planen  

”gick lite i stå. I styrgruppen, den politiska, hade man väldigt höga ambitioner till att börja 
med. Men av någon anledning dog det ut eller att man inte orkade fullfölja det. Det är lätt att 
man hamnar i teknikaliteter. Det är ett svårt område.”240 

 

5.3.5 Vilken roll spelade energiplanerna? 
 
Energiplanerna framställdes av flera intervjupersoner som Tekniska verkens 
produktionsplaner. Energiplanerna fokuserade Tekniska verkens och inte Linköping 
kommuns framtida produktionskapacitet och behov. De planer som hade antagits sågs 
som rena ”tjänstemannaprodukter”. Energiplanerna fyllde en funktion för Tekniska 
verken genom de prognoser över Linköpings framtida fjärrvärme- och kraftbehov som 
gjordes i planerna. De förtroendevalda politikerna skulle dock gärna ha sett att planen 
fick en ökad roll som politiskt styrmedel. Generellt menade de förtroendevalda 
politikerna att energiplanen borde ha en styrande funktion, som skulle ange 
energiinriktning både på lång och kort sikt för hela kommunen. Samtidigt betonade en 
förtroendevald att energiplanerna också hade ett informativt syfte, då den ger 
information till de förtroendevalda om hur energisystemet är utformat.241  

Det saknades en tydlig politisk styrning i processen med att ta fram energiplaner. En 
fullmäktigeledamot menade att bristen på styrning hängde samman med att det 
saknades både engagemang och debatt i energifrågan:  

”Ofta när de här frågorna kommer upp i fullmäktige, blir det ingen debatt. Det tyckte jag är 
synd/…/ De flesta är intresserad av barn- och ungdom, utbildning, omsorg och så där. Det är 
de stora frågorna i kommunen. Det är inte så många som är intresserad av miljö- och 
energifrågor.”242 

 

                                              
236 Intervju planeringssamordnare Porsklev 991202. 
237 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209. 
238 Intervju produktionschef Carlsson 990616. 
239 Intervju styrelseledamot Wetterling 991202; Miljöchef Danielsson 991207; gruppledare Nilsson 991215. 
240 Intervju Miljöchef Danielsson 991207. 
241 Intervju styrelseledamot Wetterling 991202. 
242 Ibid. 
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Det var ovanligt att något parti reserverade sig mot beslutet att anta en energiplan. Det 
inträffade endast två gånger, vid energiplan 1986 och 1991. Båda gångerna var det 
vänsterpartiet som reserverade sig mot att planerna var bristfälliga och partiet ville se 
ett fortsatt arbete med planerna.243  

Dåvarande Fjärrvärmechef på Tekniska verken konstaterade att framtagningen och 
genomförandet av värmeplanerna var en relativt okomplicerad process, där det 
egentligen inte uppstått några konflikter om värmeplanens innehåll. Det fanns en 
konsensus bland kommunens aktörer om att bygga ut fjärrvärmen där det var möjligt. 
Efter avregleringen ansåg emellertid fjärrvärmechefen att värmeplanen hade spelat ut 
sin roll:  

”Idag bygger man både elnät och fjärrvärmenät i samma område, för idag bestämmer kunden 
och inte energibolaget. Det var inte andemeningen i värmeplanen utan där skulle man styra, 
så att man antingen fick ett starkt elnät eller fjärrvärmenät”244 

 
Avregleringen av elmarknaden gjorde att de förtroendevalda politikerna började 
fundera över om innehållet i energiplanerna skulle komma att få någon praktisk 
funktion i framtiden. Kommunstyrelsens ordförande menade att:  

”avregleringen i någon mån minskade energiplaneringens roll, såtillvida att kommunens 
egna energiproduktion idag inte på samma sätt är determinerad till Linköpingsbor. Idag 
gäller konkurrens på ett helt annat sätt.”245 

 

Även Tekniska verkens produktionschef menade att energiplanen mist lite av sin 
betydelse i och med den avreglerade marknaden.246 Samtidigt menade ett 
kommunalråd att effekterna av avregleringen överdrevs:  

”Det är ju bara el som är konkurrensutsatt. Nätet är inte konkurrensutsatt, inte heller 
fjärrvärmen.”247  

 
Ordföranden i Tekniska verkens styrelse tyckte inte heller att man skulle överdriva 
avregleringens effekter. Energibolagets roll var fortfarande detsamma, nämligen att 
producera energi som täckte efterfrågan. Förändringen låg enligt styrelseordförande 
främst i att kommunen hade fått bilda ett elhandelsbolag som ansvarade för 
elhandeln.248 

Ingen verkade sakna en uppdaterad energiplan. Flera fullmäktigeledamöter var inte 
medvetna om att Energiplan –97 inte var antagen.249 En förtroendevald trodde att 
planen var antagen och att en ny var på väg.250 Ordförande i Tekniska verkens styrelse 
blev inte förvånad över uppgiften:  

                                              
243 Kf §168/86; kf § 146/92. 
244 Intervju fjärrvärmechef Henell 991123. 
245 Intervju kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209. 
246 Intervju produktionschef Carlsson 990616. 
247 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209. 
248 Intervju styrelseordförande Burlin 991129. 
249 Se t.ex. intervju med kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209; kommunalråd Lindgren 991210; 
styrelseledamot Wetterling 991202; styrelseordförande Burlin 991129; gruppledare Nilsson 991215. 
250 Intervju styrelseledamot Wetterling 991202. 
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”Vi är fenomenala på att inte fatta beslut om planer.”251  

 
Tekniska verkens produktionschef konstaterade också att:  

”vill man ta upp den så är vi gärna med och medverkar. Men det är inget vi skriker efter, det 
kommer fjärrvärme och el i alla fall.”252 

 

5.3.6 Avslutande analys: energiplaner med fokus på energitillförsel  
 
Lagen om kommunal energiplaneringen fick till följd att kommunstyrelsen i Linköping 
gav Tekniska verken i uppdrag att utforma en energiplan. Tanken i lagen om 
kommunal energiplanering var att kommunerna skulle ta ett samlat grepp om den 
kommunala energiförsörjningen för att öka energihushållningen och tillförsäkra en 
säker energitillförsel. I Linköping hamnade energiplanernas fokus på energitillförsel. 
En förklaring till energiplanernas tillförselorientering var att Tekniska verken ofta 
ansvarade för utformningen av energiplanerna. Tekniska verkens tjänstemän 
prioriterade att säkerställa en framtida tillräcklig energitillförsel och prioriterade inte 
energihushållningsfrågor. Energiplanerna blev inte det politiska styrinstrument i 
kommunernas planering av det kommunala energisystemet som lagstiftaren hade 
avsett. Med undantag för remissutgåvan av Energiplan –97 saknas i de övriga 
energiplanerna ofta politiska överväganden och visioner för energisystemet.  

En bakomliggande orsak till Lagen om kommunal energiplanering var den 
energikris som Sverige upplevde år 1973. För Riksdagen var Lagen om kommunal 
energiplaneringen ett led i de åtgärder som sattes in för att öka energihushållningen i 
landet. I Linköping var dock ett grundantagande i energiplanerna att efterfrågan på el 
och värme ständigt skulle öka. Problemet som identifieras för Linköpings energi-
system var att efterfrågan på el och värme skulle öka, vilket gjorde att de lösningar 
som diskuterades handlade om hur detta ökade produktionsbehov skulle 
tillfredsställas. Målen handlade därför om att utöka produktionskapaciteten och 
expandera fjärrvärmenätet, istället för åtgärder att minska energianvändningen. 

När kommunstyrelsen överlämnade ansvaret att utforma energiplanerna till 
Tekniska verkens tjänstemän överlät kommunstyrelsen samtidigt möjligheten att utöva 
makt över energiplanernas innehåll. Det var tjänstemän på Tekniska verken som 
utövade makt över energiplanens ”dagordning”, vilka frågor som skulle behandlas och 
vilka frågor som skulle uteslutas. Detta gjorde att det var Tekniska verkens intressen 
som kom att styra innehållet i energiplanerna. När andra aktörer blev involverade i 
arbetet, berodde det egentligen inte på att dessa aktörer visade ett stort intresse för att 
få delta, utan för att de uppmanades att lämna uppgifter som Tekniska verkens 
tjänstemän begärde in som underlag till energiplanen.  

Att energiplanerna främst var en plan som berört Tekniska verkens verksamhet 
understöddes av att de antagna målen som berörde andra delar av den kommunala 
organisationen än Tekniska verken hade svårt att nå ut. Den uppföljning som gjordes 
år 1997 av Energiplan 1991 visade att mål som låg utanför Tekniska verkens 

                                              
251 Intervju styrelseordförande Burlin 991129. 
252 Intervju produktionschef Carlsson 990616. 
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ansvarsområde inte hade implementerats. Berörda förvaltningskontor hade inte 
uppmärksammat att det fanns mål i energiplanen som de ansvarade för att 
implementera.  

Tekniska verkens dominerande roll medförde att andra aktörer hade svårt att få med 
sina intressen i planen. Vid två tillfällen låg ansvaret att skriva planen på en annan 
aktör än Tekniska verken. Den första av dessa planer var en sammanfattning av 
tidigare gjorda planer. Vid den andra planen diskuterades olika framtida scenarios och 
då även utifrån antagande om en framtida minskad energiefterfrågan. Frågan om en 
minskad framtida efterfrågan tilläts då att komma upp på dagordning. Men i 
remissutgåvan stod det uttryckligen att en minskad efterfrågan var orealistisk. 
Utredarna hade även i detta scenario räknat på ett ökat elbehov, eftersom det ansågs 
som den enda realistiska utvecklingen.  

I Energiplan –97 blev många aktörer involverade och de förtroendevalda fick en 
mer aktiv roll än tidigare genom den politiska styrgrupp som tillsattes. Planen gick på 
remiss även till aktörer utanför den kommunala organisationen, vilket markerade att 
planen inte var att betrakta som en intern energiplan för Linköpings kommun. 
Energiplan -97 slutfördes inte och antogs inte heller i fullmäktige. Skälen till detta 
uppgavs vara bristande resurser, men planen saknade också en aktör som mobiliserade 
stöd för att få den antagen. Vid tidigare planer hade Tekniska verken ett intresse av att 
genomföra de uppställda målen i planerna. Då arbetade Tekniska verkens 
styrelseledamöter och ledning aktivt för att mobilisera stöd för att få planen antagen 
och genomförd.  

Den alternativa energiplan som togs fram för ytterområdet Sturefors på 1980-talet 
hade även den en annan utformning än övriga energiplaner. Här togs t.ex. både 
energitillförsel och energihushållning upp i samma plan. Sturefors energiplan 
framhävdes av flera intervjupersoner som ett exempel på en bra energiplan, men den 
fick aldrig någon praktisk betydelse för vare sig energisystemet eller den framtida 
energiplaneringen i Linköping. Planen avvek från tidigare energiplaner dels genom att 
den framhävde energisparpotentialen i området och dels för att den förespråkade 
markvärme som ett framtida alternativ. Planen antogs aldrig av kommunfullmäktige 
och de föreslagna åtgärderna blev inte implementerade. Sturefors energiplan saknade 
också en aktör som mobiliserade stöd för planen. Planen hade ingen aktör som 
antingen var intresserad eller hade resurser att få planen antagen och målen 
genomförda.  

I praktiken var energiplanerna i Linköping inte ett politiskt styrinstrument. 
Samtidigt var energiplanering inte en högt prioriterad politisk fråga. Det var få 
förtroendevalda politiker som visste om att det saknades en uppdaterad antagen 
energiplan. De flesta trodde att Energiplan –97 var antagen i fullmäktige och några 
väntade till och med på en ny plan. 
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5.4 Energihushållning på tillförselsystemets villkor 
 
Här analyseras hur de statliga initiativen till kommunal energirådgivning hanterades i 
Linköping och hur energirådgivningen utformades. En diskussion förs också om 
hushållningsmål och åtgärder för de lokaler som kommunen använde i sin verksamhet 
och de mål och åtgärder som funnits för det kommunalägda bostadsbolaget.  
 

5.4.1 En energihushållningsverksamhet tog form 
 
Under slutet av 1970-talet började en energihushållningsverksamhet utformas i och 
med ett riksdagsbeslut om att kommunerna borde upprätta en tioårig energisparplan 
för befintlig bebyggelse. I regeringspropositionen betonades vikten av att kommunerna 
erbjöd kommuninvånarna information, rådgivning och möjlighet för fastighetsägare att 
få sina fastigheter besiktigade. Verksamheten var formellt frivillig och kunde 
finansieras genom statsbidrag. Linköping sökte statsbidrag och fick cirka en halv 
miljon kronor under budgetåret 1978/79 för planering och besiktning av befintlig 
bebyggelse. Arbetet med energibesparande åtgärder kopplades samman med det 
oljeminskningsprogram som samtidigt togs fram i kommunen och som hade målet att 
olja skulle ersättas med andra energislag.253  

Kommunstyrelsen var formellt ansvarig för att ta fram ett energisparprogram men 
överlät till sitt beredningsutskott att handlägga dessa energihushållningsfrågor. 
Beredningsutskottet i sin tur tillsatte en projektgrupp som skulle arbeta med 
energihushållningsfrågor. Här ingick tjänstemän från Tekniska verken, 
fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Gruppens uppgift var att arbeta fram ett 
förslag till program för energihushållning i befintlig bebyggelse i kommunen.254  

Resultatet blev Handlingsprogram Energihushållning för befintlig bebyggelse inom 
Linköpings kommun som antogs av kommunfullmäktige år 1982. Programmet 
omfattade all befintlig bebyggelse (byggd t.o.m. år 1975) inom kommunen. Det 
övergripande målet för Linköpings kommun var att energiförbrukningen för befintlig 
bebyggelse år 1988 skulle vara 500 GWh lägre än år 1978, vilket var en besparing på 
27 procent i jämförelse med 1978 års värden.255 

Under samma period startades en energirådgivning upp, vars verksamhet främst 
riktade sig mot kommuninvånarna. År 1980 inrättades en särskild energisparbyrå där 
allmänheten kunde få råd och information.256 Byrån var ett verkställande organ. Det 
var samma projektgrupp som arbetade med Handlingsprogram Energihushållning för 
befintlig bebyggelse som fastställde vad energisparbyrån skulle ha för verksamhet. I 
energisparbyråns verksamhet ingick att ta fram ett energisparprogram, rådgivning och 
information, samt att i energisparbyråns lokaler svara för en permanent utställning. 
Byrån anordnade också utbildning till småhusägare, fastighetsskötare, arbetsledare i 

                                              
253 Handlingsprogram Energihushållning för befintlig bebyggelse inom Linköpings kommun, 1982, s 1. 
254 Bu § 106 p/78. 
255 Kf § 121/82; Handlingsprogram Energihushållning för befintlig bebyggelse inom Linköpings kommun, 1982. 
256 Handlingsprogram Energihushållning för befintlig bebyggelse inom Linköpings kommun, 1982, s 4f. 
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byggprocessen, förtroendemän och andra beslutsfattare samt kommunala tjänste-
män.257  

Till energisparbyrån kunde kommuninvånare komma och ställa frågor och besöka 
utställningar. Energirådgivarna hjälpte hushållen att söka de energilån och 
energisparbidrag som staten erbjöd. Det var tre tjänstemän från byggnadsinspektionen 
och stadsbyggnadskontoret som drev denna verksamhet.258  

År 1980 tog byrån fram ett energisparprogram och då påbörjades även en 
besiktningsverksamhet, där energisparbyrån erbjöd fastighetsägare energi-
besiktning.259 Energirådgivarna höll tillsammans med fastighetsägarföreningen infor-
mationskvällar för fastighetsägare. De stora fastighetsägarna såsom HSB och 
Riksbyggen var emellertid aldrig aktuella kunder för energirådgivarna, eftersom de 
hade egen besiktningsverksamhet.260 

Fastighetsbesiktningen syftade till att bestämma byggnadens och dess installationers 
energistatus och att föreslå åtgärder för att minska energiförbrukningen. Besiktningen 
var kostnadsfri för fastighetsägaren och kompletterades med en rådgivnings-
verksamhet vars syfte var att hjälpa fastighetsägaren i tekniska och ekonomiska frågor 
i samband med energisparåtgärder.261 En av energirådgivarna på 1980-talet menade att 
”den tunga biten” var besiktningsverksamheten där man besiktade flerbostadshus och 
villor:  

”På besiktningarna gjorde man byggnadstekniskt och installationstekniskt besiktning på i 
stort sett allting som hade med energi att göra. Ventilation, isolering, värmecentraler, 
undercentraler, man gjorde en bedömning av om förbrukningen var hög eller låg utifrån 
riktvärden.”262  

 

Alla flerbostadshus i kommunen fick erbjudande om att få en besiktning. I alla hus 
gällde sedan att det främst var tre åtgärdsförslag som blev aktuella:  

”Det var tätning av fönster, reglering av oljecentraler och injustering av värmen. Eftersom 
åtgärdspaketen såg i stort sett likadana ut, satsade vi på slutet resurser på att ha information 
om hur man skulle sköta fjärrvärmecentralerna.”263  

 
Vid informationsträffarna hade energirådgivarna samarbete med Tekniska verken, där 
en tjänsteman på Tekniska verken informerade fastighetsägarna om pann- och 
undercentralerna och hur de skulle skötas. I Linköping fanns det inte så stort intresse 
av energirådgivning hos dem som hade fjärrvärme, eftersom det låga fjärrvärmepriset 
medförde att lönsamheten blev mindre av isoleringsåtgärder.264  

                                              
257 Det fanns en energisparkommitté i Stockholm som tog fram centrala verktyg åt de kommunala 
energirådgivarna. Bland annat tog kommittén fram broschyrer som rådgivarna kunde dela ut. Dessutom fanns 
energisparbussar som de kommunala energirådgivarna kunde hyra för att öka tillgängligheten för alla 
kommunens invånare. 
258 Handlingsprogram Energihushållning för befintlig bebyggelse inom Linköpings kommun, 1982; intervju 
energirådgivare Peukert 991123. 
259 Kommunstyrelsens ordförande skrivelse till kommunfullmäktige, 1982-05-24; Handlingsprogram 
Energihushållning för befintlig bebyggelse inom Linköpings kommun, 1982, s 10ff. 
260 Intervju Energirådgivare Josefsson 000103. 
261 Handlingsprogram Energihushållning för befintlig bebyggelse inom Linköpings kommun, 1982, s 35ff. 
262 Intervju Energirådgivare Josefsson 000103. 
263 Ibid. 
264 Ibid. 
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Energisparbyrån var välbesökt, men intresset mattades med tiden:  

”Det var en topp i kommunerna –1978 när man började fram till åren -82, -83, -84. Sen 
märkte man när oljepriserna inte steg, någonstans där vid –85 var det dåligt. Fram dit var det 
ett stort intresse och vi informerade en hel del.” 265  

 
Då de statliga bidragen togs bort, beslutade de förtroendevalda politikerna att lägga 
ned byrån. Verksamheten upphörde helt år 1987.  
 

5.4.2 Tekniska verken fick ansvar för energirådgivningen 
 
När energisparbyrån lades ned fick Tekniska verken ett formellt uppdrag från 
kommunstyrelsen att erbjuda energirådgivning till kommunmedborgarna. VDn för 
Tekniska verken menade emellertid att Tekniska verken i praktiken aldrig hade någon 
energirådgivning:  

”Det fanns avtal att vi skulle medverka till det. Man kan väl säga att det var mer eller mindre 
bortglömt i några år. Men å andra sidan var det inget som allmänheten efterfrågade i särskilt 
stor utsträckning.”266 

 
Det var svårt att finna någon aktör som egentligen tyckte att Tekniska verken skulle 
ansvara för den kommunala energirådgivningen. Alla intervjupersonerna menade att 
sådan rådgivningen skulle finnas i den kommunala förvaltningen som uppfattades som 
mer objektiv än Tekniska verken. Ett kommunalråd sa: 

”De [Tekniska verken] har primärt inget intresse av en minskad energianvändning, för de 
säljer energi och det får de betalt för./../ Det är en målkonflikt. Då är det risk att det är 
ekonomimålen som slår igenom, för den är lätt att läsa av och det görs hela tiden. De andra 
målen blir möjligen restriktioner i vissa fall.”267  

 
Kommunstyrelsens ordförande menade att energirådgivningen också låg utanför 
Tekniska verkens kompetens: 

”Däremot energirådgivning som har andra delar: När är det lönsamt att tilläggsisolera? Hur 
ska jag täta fönstrena? På vilket sätt? Och så vidare. Det ligger utanför Tekniska verkens 
kompetens.”268 

 

5.4.3 Energirådgivare anställdes på byggnadskontoret 
 
År 1998 återinfördes det statliga bidraget till den kommunala energirådgivningen och i 
samband med det anställde kommunen nya energirådgivare. Det inrättades två tjänster 
fördelat på tre personer på byggnadskontoret. Energirådgivningen finansierades av 

                                              
265 Intervju Energirådgivare Josefsson 000103. 
266 Intervju VD Salomonsson 991208. 
267 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209. 
268 Intervju kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209. 
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statliga bidrag på 200 000 kronor, därutöver sköt kommunen till 500 000 kronor från 
den kommunala budgeten.269  

Energirådgivningen på 1990-talet var något annorlunda utformad än på 1980-talet. 
Energirådgivaren menade att det var mer ”fart” på energirådgivningen på 1980-talet 
eftersom man kunde få bidrag för många olika saker. Under 1990-talet fanns det i stort 
sett enbart bidrag för att ersätta direktverkande el. Energirådgivningens främsta mål på 
1990-talet var att minska elanvändningen (medan det på 1980-talet främst hade gällt 
att minska oljeanvändningen). Samtidigt menade energirådgivaren att energi-
rådgivningen på 1990-talet hade många likheter med 1980-talets:  

”Lite olika inriktning, men mycket är också samma naturligtvis. Husen är likadana ungefär 
och isolerar man bättre går det åt mindre energi oavsett om det är olja eller el.”270 

 

Fortfarande var det främst villaägare som energirådgivningen riktade sig till. 
Energirådgivarna anordnade även seminarium för fastighetsägare. En stor skillnad mot 
1980-talet var att 1990-talets energirådgivare inte fick gå ut och besiktiga fastigheter, 
utan att deras uppdrag främst gick ut på att informera på ett mer allmänt plan. Den 
information som efterfrågades var främst allmänna energisparråd, energibidrag, 
värmepumpar, fjärrvärme och elvärmekonvertering. I energirådgivarnas uppdrag 
ingick att de skulle vara opartiska, men energirådgivarna brukade rekommendera de 
som ringde att välja fjärrvärme om de hade möjlighet till det, eftersom det var ett 
uttalat miljömål i kommunen.271 

Den största svårigheten enligt energirådgivaren var att nå ut till allmänheten, d.v.s. 
att sprida information om att de fanns. De försökte bl.a. via annonser i pressen och i 
olika medlemstidningar (såsom Hyresgästföreningens tidning) genom att anordna egna 
utställningar och delta på andras, samt erbjuda riktade seminarium till olika grupper. 
Energirådgivarna märkte också att intresset från allmänheten ökade med tiden, även 
om det inte var någon anstormning. Energirådgivaren uppskattade att de under 2001 
fick ungefär 7-10 samtal under en normalvecka.272 
 

5.4.4 Energirådgivningens stöd i kommunen 
 
Energirådgivaren på 1990-talet kände att hon hade stöd från de förtroendevalda 
politikerna för den verksamhet de bedrev:  

”Jag tycker nog att de är intresserade. Nu när femårsperioden gick ut och innan den nya 
energiproppen var lagd så skrev föreningen för alla energirådgivare i Sverige till alla 
kommuner för att fråga hur de skulle ställa sig, eftersom det var så osäkert. Då svarade 
Linköpings kommun på det brevet och var positiva. Det var kul. Det var både Gösta 
Gustavsson och Lena Micko som stod bakom brevet. Men det är klart att det statliga stödet 
är betydelsefullt.”273 

 

                                              
269 Linköpings kommun, Årsredovisning 1998. 
270 Intervju energirådgivare Andersson 020902. 
271 Ibid. 
272 Ibid. 
273 Ibid. 
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Energirådgivningen under både 1980- och 1990-talet uppfattades mer som en statlig 
verksamhet än som en kommunal.274 Uppfattningen var att varken energirådgivning 
eller energisparplaner skulle ha funnits i kommunen utan statliga bidrag.275 Ett 
kommunalråd menade att kommunen bara skulle ge den energirådgivning som staten 
betalade för och att det inte var en kommunal uppgift att betala för energi-
rådgivningen.276 

Bland de förtroendevalda politikerna fanns det kritik mot hur dagens 
energirådgivningen fungerade i kommunen. De förtroendevalda politikerna ansåg 
överlag att energirådgivningen var för anonym och att det hände för lite på 
energirådgivningen.277 Ytterligare ett problem var att energirådgivarna inte lyckades 
positionera sig i förvaltningen. En fullmäktigeledamot uttryckte att energirådgivarna 
inte hade någon högre status i kommunen. Låga energipriser underlättade inte heller 
energirådgivarnas arbete.278

 Fjärrvärmechefen menade att det gick att ifrågasätta om 
det rent ekonomiskt var värt att tilläggsisolera hus eller byta fönster.279 

Ett kommunalråd var kritisk mot att dagens energirådgivare inte satsade mer på den 
typ av upplysning som var ekonomiskt lönsam för hushållen. Det var den typ av 
rådgivning som efterfrågades, menade han, och den informationen skulle också 
hushållen själva kunna betala för. Samma kommunalråd tyckte inte att energibesparing 
alltid var bra. Det berodde på vilken energikälla som användes vid produktionen:  

”Ja, det är klart att om man eldar kol och olja och får växthuseffekter, svavelförsurningar etc. 
Ja, då är det klart att man ska kontrollera det. Men om vi har vattenkraft och kärnkraft som 
dominerande kraftkällor, som är dominerande i Sveriges elproduktion, och där man t.o.m. 
kan utöka kärnkraften. Varför ska man då spara energi? Om man använder ändlig energi 
finns det förstås poäng med att spara på energi. Men om man använder förnyelsebar energi 
som vattenkraften då ser jag inga poänger med att spara på energin. För då skulle kanske 
välståndet öka om vi använde mer energi.”280  

 

En fullmäktigeledamot hävdade att man inte kunde förvänta sig några ”underverk” av 
energirådgivarna, eftersom det satsades för lite resurser på rådgivningen. Dessutom 
tyckte han att de här frågorna överlag inte hade någon högre prioritet i kommunen, 
vilket bland annat syntes av att det krävdes statliga bidrag för kommunen skulle få 
igång en kommunal rådgivning igen:  

”Det är lite symptomatiskt att energirådgivningen har kommit till så fort staten har betalat. 
Frågorna har väl inte haft den pushen.”281 

 
Energirådgivarna på 1990-talet fick också leva med de problem som energi-
rådgivningen på 1980-talet medförde med bland annat fuktskador som berodde på att 

                                              
274 Kommunstyrelsens ordförande skrivelse till kommunfullmäktige, 1982-05-24; intervju bl.a. energirådgivare 
Peukert 991123; kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209; energirådgivare Josefsson 000103. 
275 Intervju kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209. 
276 Intervju kommunalråd Lindgren 991210. 
277 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209; se även kommunalråd Lindgren 991210; kommunstyrelsens 
ordförande Johnsson 991209; gruppledare Nilsson 991215. 
278 Intervju styrelseledamot Wetterling 991202. 
279 Intervju fjärrvärmechef Henell 991123. 
280 Intervju kommunalråd Lindgren 991210. 
281 Intervju gruppledare Nilsson 991215. 
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husen blev för täta. Chefen för miljö- och hälsoskyddskontoret på 1980-talet 
konstaterade att energirådgivningen ibland fick katastrofala följder:  

”Och det var att energisparandet gick för långt. Det gällde framför allt i skolor, men också i 
bostäder. Vi såg exempel med hus byggda på 1800-talets slut som man började energispara i 
och sätta in ventilationssystem och så där. På några månader såg vi mögelskador på virket 
som var över 100 år gammalt som nu uppstod på några månader, ett halvår.”282  

 
Samtidigt fanns det de som menade att energihushållning i sig var positivt och att 
problemet var att människor förbrukade energi på ren slentrian.283  
 

5.4.5 Utvärdering saknas av energihushållningsåtgärdernas resultat 
 
En kritik mot energirådgivningen var att det var svårt att se resultatet av verksamheten, 
d.v.s. huruvida den bidrog till minskad energianvändning i kommunen eller inte. Det 
skedde viss uppföljning av vilket genomslag sparmål och effektiviseringsmål fått i 
praktiken. Uppföljningen skedde dels genom analyser av Tekniska verkens 
produktions- och försäljningssiffror och dels genom en utredning av bostädernas och 
lokalernas energianvändning. År 1988 gjordes en utredning av energianvändningen i 
bostäder och lokaler. Den tog emellertid med alla bostäder och lokaler i kommunen 
och kunde därför inte jämföras med tidigare statistik, där bara hus byggda fram till år 
1975 fanns medtagna. För att följa upp Handlingsprogrammet för befintlig bebyggelse 
från år 1982 togs stickprov av fastigheter från olika stadsdelar och med olika åldrar. På 
dessa fastigheter gjordes sedan en åtgångsstudie med hjälp av förbrukningssiffror från 
Tekniska verken.284 Detta sammanställdes emellertid aldrig och några slutsatser av 
effekterna av energihushållningsåtgärderna drogs aldrig. 

Nackdelen med att en sammanställning av effekterna inte gjordes var att 
energihushållningsverksamheten hade svårt att utvecklas och förbättras utan en 
uppföljning av verksamheten. En av energirådgivarna från 1980-talet hade iakttagit att 
kommunens verksamhet på 1990-talet fortfarande handlade om samma sak som på 
1980-talet.285  

En sammanställning försvårades samtidigt av att det under både 1980- och 1990-
talen var svårt att få fram relevant statistik. Diskussion om bristen på statistik återkom 
i energiplaner och utredningar, där det konstaterades att det var svårt att fatta beslut 
om olika insatser på energiområdet utan underlag. Det framkom också att all 
nödvändig statistik förmodligen fanns att tillgå, men problemet var att den fanns på 
många olika ställen och att periodangivelser, avläsningssätt, bakgrundsvariabler m.m. 
ofta inte stämde överens.286 En sammanställning av all statistik ansågs tidskrävande 
och det var först i och med att Energiplan –97 togs fram som ett första försök till en 
sammanställning gjordes. 

                                              
282 Intervju Miljö- och hälsoskyddschef Johansson 991130. 
283 Intervju gruppledare Nilsson 991215. 
284 Energiplan för Linköpings kommun, Referens och bilagsdel november 1987; Energiplan 1991, s 18. 
285 Intervju Energirådgivare Josefsson 000103. 
286 Energiplan för Linköpings kommun, Referens och bilagsdel november 1987, s 8. 
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Utredarna i energiplanerna fick använda sig av den statistik som Tekniska verken 
förde, vilket gjorde att slutsatser bara kunde dras för hur energianvändningen 
utvecklades för Tekniska verkens kunder. För dessa kunde en kontinuerlig minskning 
av fjärrvärmeanvändningen konstateras under början av 1980-talet, trots en viss 
nyanslutning av abonnenter. Minskningen hänförde utredarna till energisparinsatser av 
olika slag t.ex. tilläggsisolering och fönstertätningar. Utredarna menade också att 
lånesubventioner och bidrag samt ett tidigare relativt högt pris på fjärrvärmen bidrog 
till detta sparande.287 

Energirådgivarna på 1990-talet hade underlag för att göra en utvärdering, men 
uppgav att de inte hade hunnit sammanställa uppgifterna. De hade prioriterat andra 
åtgärder framför en utvärdering.288  

 

5.4.6 Energihushållning i kommunens egna fastigheter 
 
Som fastighetsägare var kommunen en stor konsument av energi och kunde därigenom 
påverka sin egen energianvändning. Fram till år 1993 var det fastighetskontoret som 
hade i uppdrag att förvalta fastigheter som användes i kommunal verksamhet. År 1993 
ombildades fastighetskontoret till ett kommunalägt bolag, Linköpings Kommunala 
Fastigheter AB (LKF). LKF övertog då fastighetskontorets uppdrag. Därmed blev det 
LKF som skulle genomföra energihushållningsåtgärder i fastigheterna.  

Fastighetskontoret hade tidigare inkluderat energihushållningsåtgärder vartefter 
man hade byggt om i byggnader. Miljösamordnaren på LKF menade emellertid att 
energihushållningsåtgärder inte verkade ha genomförts systematiskt efter någon 
upprättad plan.289 Fastighetskontoret kritiserades också i Energiplan 1988 för att inte 
ha en strategi för energiförsörjning och hushållning i kommunens fastigheter.290 I olika 
energiplaner uppmanades fastighetskontoret att påbörja en årlig redovisning av 
kommunens energianvändning i egna lokaler. I planerna betonades att detta var viktigt 
eftersom kommunen var den största enskilda energiförbrukaren i Linköping och att 
man därför ville se att en uppföljning av energianvändningen i lokalerna skedde 
kontinuerligt. Sänkt energianvändning skulle medföra lägre totalkostnader och skulle 
visa för andra aktörer i Linköping att kommunen menade allvar med 
energiplaneringsarbetet.291 

Miljösamordnaren på LKF försökte att få fram energistatistik från tiden före år 
1993, d.v.s. innan LKF bildades då uppgifterna låg på Fastighetskontoret, men 
lyckades inte att finna någon sådan. Tjänstemän på LKF arbetade med att ta fram 
uppdaterad statistik. Då mycket av LKFs arbete skedde av uppdragsentreprenörer, 
d.v.s. andra företag som LKF köpte olika tjänster av, skulle LKF bl.a. i kontrakten 
lägga in som en uppgift att entreprenören skulle tillhandahålla tillgänglig energistatik 
till LKF.  

                                              
287 Energiplan för Linköpings kommun, Referens och bilagsdel november 1987, s 33. 
288 Intervju Energirådgivare Andersson 020902. 
289 Intervju Miljösamordnare LKF Ganbrant 000110. 
290 Energiplan för Linköpings kommun 1988-08-30, s 18ff. 
291 Energiplan 1988; Energiplan 1991, s 19ff; Energiplan för Linköpings kommun, Referens och bilagsdel 
november 1987, s 22. 
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LKF arbetade i början av 2000-talet aktivt med energihushållning och tog fram 
planer för hur detta arbete skulle bedrivas. LKF arbetade fram interna energimål om 
hur energiförbrukningen skulle minimeras. Arbetet var bara i en inledningsfas och 
miljösamordnaren på LKF menade att det fanns mycket kvar att göra för LKF i fråga 
om energieffektivisering.292

  

LKFs tjänstemän såg över energisystemen samtidigt som de renoverade sitt 
fastighetsbestånd. Många av LKFs fastigheter var emellertid fjärrvärmeanslutna och 
det medförde, enligt en tjänsteman vid LKF, att energibesparande åtgärder ofta inte 
blev lönsamma:  

”Eftersom vi har fjärrvärme till allra största delen i beståndet och eftersom fjärrvärmen är 
relativt billig här, så är det väldigt svårt att räkna hem energisparande åtgärder genom att 
byta fönster eller tilläggsisolera fasader och sånt där. Det är nästan omöjligt tack vare att det 
är så låga energikostnader.”293 

 
Samtidig konstaterade el-ingenjören vid LKF att små åtgärder sammantaget kunde få 
stora effekter:  

”Är klassrummet tomt behövs ingen ventilation. Det är vår energipolicy som har drivit fram 
det här. Det ligger pengar i det också.”294  

 
Det var ibland svårt för LKFs företrädare att visa på de energibesparingar som faktiskt 
hade gjorts i deras fastigheter. Det fanns andra krav för t.ex. belysningens utformning 
eller estetiska bedömningar, som gjorde att energiförbrukningen ökade:  

”Sen är det så att spara energi det gör vi, men samtidigt så ökar kraven på belysning. Förr 
jobbade man med 300 lux i klassrummen, nu har man 500. Så egentligen tar man ut 
energibesparingen i ökad standard.”295 

 

5.4.7 Energihushållning i det kommunalägda bostadsbolaget 
 
Förutom de fastigheter som användes i den kommunala verksamheten äger Linköpings 
kommun också ett bostadsbolag, Stångåstaden AB. Stångåstaden hade år 2001 ungefär 
19 000 hyreslägenheter varav 3 500 studentbostäder. Stångåstaden började på slutet av 
1980-talet att mer systematiskt se över energiförbrukningen. Stångåstaden valde då att 
lägga in energibesparande åtgärder i det normala underhållet och satsa på en riktig 
drift och skötsel av sina anläggningar.296 

Stångåstaden utarbetade en intern energiplan år 1992. Syftet med planen var att ge 
underlag för planering och genomförande av den fortsatta energihushållningen. Planen 
skulle vara ett styrinstrument för beslut. De mål som fanns uppsatta i planen var bland 

                                              
292 Intervju miljösamordnare LKF Ganbrant 000110. 
293 Intervju vvs-ingenjör LKF Magnusson 000110. 
294 Intervju el-ingenjör LKF Stolt 000110. 
295 Intervju el-ingenjör LKF Stolt 000110. 
296 Intervju vvs-ingenjör Stångåstaden Almgren 000117. 
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annat att minska energiförbrukningen för värme och varmvatten och att utbilda 
personal i drift och skötsel av anläggningar.297 

Precis som fastighetskontoret saknade Stångåstaden relevant energistatistik och 
även Stångåstaden hade fått kritik för detta i de kommunala energiplanerna. I de 
kommunala energiplanerna löste utredarna detta problem genom att uppskatta 
Stångåstadens energiförbrukning.298 

Under 1990-talet började statistik föras för värme- och vattenförbrukning, men det 
saknades uppdaterad elförbrukningsstatistik. Skälet till det var att Stångåstaden 
upplevde att de främst kunde påverka förbrukningen av värme och vatten, medan det 
var svårare för elförbrukningen. Elanvändningen försökte de minska genom att främst 
installera ”elsnåla” kylskåp, tvättmaskiner etc.299 Det fanns också en tjänsteman som 
var pådrivande för att få fram relevant statistik när det gällde vatten och 
värmeförbrukningen, medan en motsvarande pådrivare saknades för elför-
brukningen.300 

Under 1990-talet tog Stångåstaden med energibesparande åtgärder i varje 
fastighetsprojekt:  

”I varje projekt som vi går in i ligger det i vår energiplan att man även ska göra 
energibesparande åtgärder, så att man ser till att byta ut reglercentraler och sätta in såna som 
ger bättre effekt, fjärrvärmeväxlare. Det ingår i vårt normala underhåll när vi går fram i ett 
område att man gör injusteringar och såna saker. Tvättstugor, torkar att vi sätter in mer 
energisnåla. Det är så vi jobbar mycket med energibesparingar. När vi gör vårt stora 
underhåll tar vi även med det.”301 

 
Samtidigt arbetade Stångåstadens energiansvarige med att få hyresgästerna att bli 
intresserade för energihushållningsfrågor:  

”Vi har jobbat en hel del med hyresgästinformation. Vi har tagit fram hur ventilation och 
värmen fungerar i själva lägenheten./.../Det är dock inte lätt. Vi hade ett system med en 
hyresgästpärm, där det fanns telefonnummer. Där fanns också några flikar om värme och 
ventilation och där skulle man sätta in sånt här. Men de där pärmarna försvann och idag 
existerar de inte. Det är inte så lätt för det sker en omflyttning och vid varje omflyttning 
försvinner saker.”302  

 
Stångåstadens tjänsteman upplevde problem med att få hyresgästerna intresserade av 
energifrågor. De anordnade informationsträffar tillsammans med Hyresgästföreningen, 
men oftast kom det bara ett fåtal hyresgäster dit. Problemet för Stångåstaden var att det 
var svårt att finna ett system där hyresgästen fick egen ekonomisk vinning när de 
sparade energi i sin lägenhet. Försök pågick emellertid med individuell mätning i varje 
lägenhet av el- och värmeförbrukning.303 
 

                                              
297 Stångåstaden, Energiplan 1992. 
298 Energiplan 1988; Energiplan 1991. 
299 Intervju vvs-ingenjör Stångåstaden Almgren 000117. 
300 Stångåstaden, Energiplan 1992. 
301 Intervju vvs-ingenjör Stångåstaden Almgren 000117. 
302 Ibid. 
303 Ibid. 
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5.4.8 Avslutande analys: låg prioritering av energihushållningsåtgärder 
 
Under 1980-talets första hälft arbetade olika aktörer i Linköping aktivt med 
frågeställningar kring både tillförsel och hushållning. Det togs då fram planer för såväl 
produktion och distribution av energi som för hushållning av energi. Energi-
hushållningsverksamheten avtog markant vid mitten av 1980-talet. Då upphörde de 
statliga bidragen till energirådgivning, vilket medförde att energisparbyrån upphörde 
med sin verksamhet. Dessutom skedde ingen uppföljning av energihushållningsplanen. 
De tjänstemän som hade arbetat som energirådgivare gick vidare till andra 
arbetsgivare eller fick andra uppgifter inom kommunen. Det medförde att kommunen 
tappade den kompetens som de hade byggt upp på energisparbyrån och de förlorade 
aktörer som kunde mobilisera stöd för och föra upp energihushållningsfrågor på 
dagordningen. Mellan åren 1987 och 1998 uppstod ett vakuum för energihushållnings-
verksamheten, där ingen har känt eller fått ansvar att driva dessa frågor.  

Linköping valde att dela upp sin energiplanering genom att skriva en mer 
tillförselorienterade plan och en energisparplan. Det fanns i dokumenten ingen 
förklaring till varför Linköping valde att skriva två planer istället för en som 
behandlade både tillförsel och hushållning. En förklaring kan vara att man på nationell 
nivå, d.v.s. i regering och riksdag, indikerade denna uppdelning, då man bl.a. kom med 
en fristående uppmaning till kommunerna att upprätta energisparplaner istället för att 
framhäva detta i t.ex. Lagen om kommunal energiplanering. Det skulle också kunna 
bero på att fullmäktigledamöterna ansåg att den mer tillförselinriktade planeringen 
ensamt kunde utföras av Tekniska verken, medan kunskapen vad gällde energi-
hushållning ansågs vara mer spridd, och att man därför valde att bilda två 
grupperingar. Mina intervjupersoner verkade också se dessa frågor som separata från 
varandra och problematiserar inte att samma frågor hanterades i parallella processer 
som kunde leda fram till motstridiga mål i kommunen. Ytterligare en förklaring kunde 
vara att uppdelningen var ett medvetet val för att undvika att frågor kring de 
motstridiga målen och de prioriteringar som kommunen ständigt gjorde kom upp på 
dagordningen. 

Samtidigt fanns det en skillnad mellan de institutionella villkor under vilka de olika 
verksamheterna för energitillförsel och verksamheten för energihushållning fått verka. 
Energisparplaneringen och energirådgivningen tillkom efter statliga beslut och efter 
statligt finansiellt stöd. Den tillförselinriktade verksamheten var däremot taxe-
finansierad. Kommunen kunde få fram tillförselinriktade energiplaner utan att de 
förtroendevalda behövde ta medel ur den kommunala budgeten. Tekniska verken tog 
fram dessa inom ramen för sin budget utan att tilldelades extra ekonomiska medel från 
kommunen. Detta gällde inte för energisparplaneringen, som visserligen tidvis fick 
statligt stöd, men där kostnaderna var mer synliga för de förtroendevalda politikerna, 
d.v.s. hur mycket kommunen behövde betala för att bibehålla verksamheten.  

Det statliga stödet bidrog förmodligen till att energirådgivningen och energispar-
planerna uppfattades mer som en statlig verksamhet än som en kommunal. I 
jämförelse med tillförselorienterade frågor i policyprocessen var Tekniska verkens 
företrädare starka och redan etablerade aktörer i kommunen. Till skillnad från 
energirådgivarna kunde de mobilisera stöd för sina intressen. Energihushållnings-
verksamheten och de tillhörande frågorna däremot aktualiserades periodvis, beroende 
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på om statligt stöd finansierade dessa tjänstemän som då kunde föra upp 
hushållningsfrågor på dagordningen.  

Eftersom Tekniska verken var det organ som hade uttalat ansvar för att producera 
och distribuera el och värme, blev företrädare för Tekniska verken starka entreprenörer 
för de frågorna. Energihushållningsåtgärder saknade samma tydliga organ som hade 
till uppgift att ansvara för dessa frågor. Istället låg ansvaret för energihushållning på 
många ställen i kommunen. Detta gjorde att det blev svårt att få ett helhetsgrepp på 
kommunens hushållningsåtgärder och det saknades aktörer som förde upp 
hushållningsfrågor på dagordningen och som mobiliserade stöd för hushållnings-
åtgärder. Tekniska verkens företrädare hade också ekonomiska incitament att 
mobilisera stöd för sina intressen, medan sådana incitament åtminstone inte var lika 
uppenbara för energihushållningsverksamheten. Tekniska verkens företrädare hade 
även tydliga mål för sin verksamhet. Mål för hushållningsverksamheten utvecklades 
delvis under perioden, men de var inte lika tydligt formulerade. Dessutom hade 
Tekniska verken kunder som efterfrågade deras tjänster. Samma efterfrågan på 
hushållningstjänster saknades ofta.  

Att det saknades aktörer som mobiliserade stöd för energihushållningsåtgärder 
syntes också på att både LKF och Stångåstaden saknade en uttalad plan för 
energihushållning i sina fastigheter. Energihushållning var inte någon prioriterad fråga 
för vare sig Stångåstaden eller LKF. Kommunfullmäktigeledamöterna utnyttjade inte 
heller de möjligheter som de hade som ägare för att styra bolagen i dessa frågor. 

Både energirådgivning och andra energihushållande åtgärder i kommunen medförde 
initiala kostnader för kommunen. Det kostade pengar för kommunen att ha anställda 
energirådgivare och det kostade pengar att t.ex. tilläggsisolera fastigheter och det 
kunde dröja flera år innan dessa åtgärder gav någon ekonomisk vinst tillbaks till 
kommunen. Dessutom kunde motstridiga målsättningar för en fastighet göra det svårt 
att avgöra hur stor vinst olika åtgärder gav. Om det i en fastighet installerades t.ex. 
rörelsedetektorer för belysningen (så att lyset tändes när någon var i rummet och 
släcktes när rummet stod tomt) kunde den eventuella vinst som detta gav bli svår att 
konstatera om fastigheten t.ex. samtidigt fick ett bättre ventilationssystem, som krävde 
mer el och som därmed uppvägde den besparing som gjorts av rörelsedetektorerna. Att 
kostnaderna i dessa fall blev mer uppenbara än vinsterna bidrog förmodligen till att 
hushållningsåtgärder inte genomfördes i vissa fall. 

Energirådgivarna på 1990-talet fick också kritik för att vara ”osynliga” i kommunen 
och för att de hade svårt att redovisa något resultat av sin verksamhet. 
Energirådgivarnas svårighet att mobilisera stöd medförde att de förtroendevalda 
politikerna övervägde om de verkligen skulle satsa mer resurser i verksamheten.  

Samtidigt fanns det motstridiga mål i kommunen när det gällde energihushållning i 
förhållande till energiproduktionen. En väl fungerande energieffektivisering och 
hushållning skulle medföra en minskad användning av el och värme. Åtminstone en 
minskad fjärrvärmeanvändning i kommunen skulle i sin tur medföra ett minskat 
produktionsbehov. Ett minskat produktionsbehov skulle i sin tur sedan göra att 
kommunen inte behövde elda lika mycket hushållsavfall och det skulle återigen 
problematisera frågan vad som skulle ske med hushållsavfallet. Energiproduktionen 
var också en viktig inkomstkälla för kommunen, vilket ytterligare minskade viljan hos 
de förtroendevalda politikerna att prioritera implementeringen av energihushållnings-
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åtgärder. Dessutom innebar energihushållningsåtgärder en initial kostnad för 
kommunen, vilket utgjorde ett hinder vid implementeringen av dessa åtgärder. 

När energirådgivningen lades på Tekniska verken blev de motstridiga 
målsättningarna uppenbara. Lösningen blev att energirådgivningsverksamheten lades 
ned och problemet med de motstridiga målsättningarna blev aldrig en fråga som togs 
upp på dagordningen för diskussion. När det statliga bidraget återinfördes lades 
energirådgivningen på förvaltningen igen. De motstridiga målsättningarna kunde 
återigen hanteras i parallella processer, d.v.s. aldrig mötande processer, och de 
konflikterande målen blev mindre uppenbara och behövde inte mötas eller 
problematiseras. Så länge tillförselfrågor och energihushållningsfrågor hanterades i 
parallella processer behövde inte de motstridiga målsättningarna problematiseras och 
den latenta konflikt som denna motsättning utgjorde kom därmed aldrig upp till ytan.  
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5.5 Agenda 21s handlingsplan – en plan med principiellt stöd 
 
Under 1990-talet kom det in en ny organisation på energiområdet i Linköping i och 
med att ett Agenda 21-kontor upprättades och Agenda 21-samordnare anställdes. 
Aktörerna i Linköping menade att Agenda 21-planen snarast var att betrakta som en 
fortsättning på de miljöskyddsprogram304 som hade funnits sedan 1980-talets början, 
men Agenda 21s verksamhet skiljde sig mot tidigare program både vad gällde innehåll 
och hur mål och visioner i planerna togs fram. Här kommer en analys att göras av 
Agenda 21-planens framtagning och innehåll: vilka aktörer som deltog i 
framtagningsprocessen och vilken betydelse Agenda 21-planens mål och visioner hade 
för målformuleringar och åtgärder på energiområdet.  
 

5.5.1 Initiering av Agenda 21 
 
I Linköping startades det lokala Agenda 21-arbetet efter ett beslut i Linköpings 
kommunfullmäktige år 1993. Därefter påbörjades en process med syfte att ta fram en 
lokal Agenda 21-plan. Målet för den lokala Agenda 21-planen var att den skulle vara 
vägledande för kommunens övriga verksamheter och mål:  

”Det betyder t.ex. att beslut om framtidens kollektivtrafik och energiförsörjning ska stämma 
överens med de långsiktiga planerna i Agenda-21-dokumentet.”305 

 
När beslutet hade fattats i fullmäktige anordnades ett antal träffar med företrädare för 
olika lokala sektorer såsom handel, bostadsbolag, areella näringar och media. Tanken 
var att det därigenom skulle bildas nätverk och samarbete kring olika aktiviteter och 
projekt som deltagarna själva fick arbeta fram. Information om vad Agenda 21 var och 
syftet med arbetet var från början ett centralt inslag i Agenda 21-samordnarnas arbete. 
Det var många möten och informationsträffar hos ideella föreningar, landsbygds-
utvecklingsgrupper, företag, bostadsrättsföreningar, politiska partier etc. Det som 
diskuterades var olika kretsloppsfrågor, lokal miljö och framtidsfrågor. Agenda 21-
samordnarna anordnade även mässor, utställningar och offentliga föreläsningar.306 

Agenda 21-samordnarna gjorde ett par utskick till samtliga hushåll i Linköping som 
innehöll information och uppmaning om att lämna synpunkter på vad som skulle ingå i 
kommunens Agenda 21-plan. Våren 1996 skickades en broschyr ut till alla hushåll 
som innehöll framtagna förslag till visioner för ”ett hållbart Linköping”, samt 
diskussionsfrågor kring dessa. I broschyren fanns förslag på vilka områden som skulle 
ingå i den framtida Agenda 21-planen, där ett av dessa områden var energi. Agenda 
21-planens vision för energiområdet var att: 

                                              
304 Miljöpolitiskt handlingsprogram 1982; Miljöpolitiskt Handlingsprogram för Linköpings kommun, januari 
1985; Miljöskyddsprogram 1988; Miljöskyddsprogram 1994. 
305 Kretsloppskommittén (1996), Nu skapar vi Agenda 21 Linköping, s 4. 
306 Agenda 21, Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, s 5. 
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”den totala energianvändningen ska minska. El och värme ska produceras med förnyelsebara 
energikällor.”307  

 
I broschyren uppmanade kommunstyrelsens ordförande alla i Linköping att deltaga i 
Agenda 21-arbetet. Motiveringen var att det krävdes att många människor deltog för 
att Agenda 21 skulle bli trovärdigt och för att ge den framtida planen ett innehåll. Det 
kom in ca 300 svar och anmälningar från personer som ville delta i det lokala Agenda 
21-arbetet.308 

År 1996 startade kommunens Agenda 21-kontor sin verksamhet. Det var då 
kontoret bemannades med två särskilda Agenda 21-informatörer. Processen hade 
tidigare skötts av en tjänsteman som även hade andra uppgifter. Skillnaden nu var att 
det fanns två personer som enbart arbetade med Agenda 21-planen och som fanns 
tillgängliga på kontoret för frågor och för att kunna ge information till allmänheten.  

Agenda 21-kontoret organiserades under en ledningsgrupp bestående av 
förtroendevalda politiker.309 Många menade att framtagningen av Agenda 21-planen 
var den största demokratiska processen i Linköpings historia eftersom så många 
medborgare, intresseorganisationer och företagare deltog. Den politiska styrgruppen, 
kretsloppskommittén, saknade emellertid representanter från fyra partier som satt i 
kommunfullmäktige. Miljöpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartiet och akademiker-
partiet hade ingen representation i kommittén. Efter vissa påtryckningar fick de delta 
som adjungerade, d.v.s. utan beslutanderätt, de två sista åren.310  

Under år 1996 bildades ett nätverk för Agenda 21 i Linköping. Förutom att det i 
kommunen utsågs 210 s.k. miljöombud från kommunens förvaltningar och bolag som 
ingick i nätverket, deltog också ca 600 kommuninvånare, föreningar och företag. 
Nätverkets konkreta arbete bestod av att det gavs löpande information via nyhetsbrev 
och att det anordnades nätverksträffar ett par gånger per år. Ur nätverket bildades år 
1996 nio så kallade rundabordsgrupper kring sektorerna i den lokala handlingsplanen. 
Rundabordgruppernas huvuduppgift var att formulera förslag till mål och åtgärder för 
den lokala handlingsplanen. Till den rundabordsgrupp som skulle ta fram mål och 
åtgärder på energiområdet var 24 personer anmälda. Från kommunen medverkade 
Tekniska verken med en tjänsteman, dessutom deltog planeringskontoret med en 
tjänsteman som hade ansvar för att leda arbetet.311  

Rundabordsgruppernas förslag lämnades skriftligt och presenterades i mars 1997 på 
en nätverksträff då även andra medlemmar i nätverket kunde diskutera och lämna 
synpunkter på de olika förslagen. Förslagen bearbetades och sammanställdes i ett 
förslag till handlingsplan. Detta förslag skickades till ca 250 lokala remissinstanser på 
försommaren 1997. Allmänheten inbjöds att delta genom annonser i lokalpressen och 
handlingsplanen delades ut i dagligvarubutiker. Dessutom kunde allmänheten hämta 

                                              
307 Kretsloppskommittén (1996), Nu skapar vi Agenda 21 Linköping, s 6. 
308 Kretsloppskommittén (1996), Nu skapar vi Agenda 21 Linköping, s 4; Agenda 21, Handlingsplan för ett 
långsiktigt hållbart Linköping, s 5. 
309 Agenda 21, Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, s 5. 
310 Intervju Agenda 21-samordnare Svedlindh 990531; styrelseordförande Burlin 991129; kommunstyrelsens 
ordförande Johnsson 991209; Agenda 21-samordnare Kristoffersson 990428; kommunalråd Gustavsson 991209 
311 Agenda 21, Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, s 6; Tore Wallqvist för Energigruppen, 
Agenda 21 – Energigruppen, Linköpings kommun 1997-03-25; Tore Wallqvist, Linköpings kommun 1996-11-
04. 
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handlingsplanen på kommunens informationskontor.312 I oktober 1997 hade 67 
remissvar inkommit. Efter remissbehandlingen reviderades handlingsplanen och sedan 
behandlades den i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkände Agenda 21-
planen i mars 1998.313 

Mål och åtgärder i handlingsplanen var fördelade mellan tre olika grupper av 
aktörer som fick ansvar för genomförandet. Dessa grupper var Linköpings kommun, 
näringslivet i Linköpings kommun och allmänheten i Linköpings kommun. 
Tidsperspektiven för målen var år 2005 och år 2020. Kommunen framhölls som en 
viktig aktör som hade en roll att fylla både som genomförare, beställare, inspiratör och 
myndighet. Kommunen ansågs också ha ett långsiktigt ansvar att driva processen 
framåt och på olika sätt stödja även andra aktörer.314 
 
 

 
 

Figur 4 Linköpings Agenda 21-plan 

 

5.5.2 Energivisioner och mål 
 
I Agenda 21-planen framhölls att behovet av energi i ett hållbart samhälle inte var 
större än att det i stort sett kunde täckas av förnyelsebara energikällor såsom vatten, 
sol, vind, biobränslen m.m. Dessutom betonades att energianvändningen var tvunget 
att minska, vilket krävde att individerna förändrade sitt beteende. Här stod också att 
Linköping skulle verka för ett ännu bättre fjärrvärmeutnyttjande. Detta skulle få 
positiva effekter även för den globala miljön eftersom nästan all fjärrvärme i 
Linköping producerades i kraftvärmeanläggningar där även el producerades. 

                                              
312 Agenda 21, Nyhetsbrev Linköping, nr 2, augusti 1998. 
313 Kf § 32/98; Agenda 21, Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, s 6. 
314 Agenda 21, Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, s 2; Sammanställning och analys av 
remissvar på Handlingsplan för Agenda 21 Linköping, 1997-12-01, s 2. 
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Därigenom skulle Linköpings fjärrvärmeproduktion bidra till att minska användningen 
av fossila bränslen i kondenskraftverk i andra länder. Visionen var att den totala 
energianvändningen skulle minska och att el och värme skulle produceras med 
förnyelsebara energikällor.315 

Bland målen återfanns att produktionen av el och värme i Linköping år 2005 skulle 
ske med 75 procent förnyelsebara energikällor och år 2020 skulle produktionen ske 
med minst 95 procent förnyelsebara energikällor. Till år 2005 skulle bl.a. ytterligare 
10 vindkraftverk ha uppförts i Linköpings kommun, elförbrukningen per invånare ha 
minskat med 15 procent jämfört med år 1996 och energianvändningen i kommunalt 
ägda fastigheter ha minskat med 20 procent år 2005 jämfört med 1996 års 
förbrukning.316 

 

5.5.3 Agenda 21-planen skickas på remiss 
 
Handlingsplanen skickades ut på remiss till ca 250 lokala remissinstanser och 67 
remissvar kom in. Överlag var remissinstanserna positiva till innehållet i planen, även 
om många miljöorganisationer hade velat gå fortare fram och ha skarpare skrivna 
miljömål och visioner.  

Tekniska verken ansåg i sitt remissvar att målen överlag var bra, men man ville 
formulera om de två målen om andelen förnyelsebara energikällor i produktionen. 
Tekniska verken motiverade detta med att det inte var säkert att en ökad användning 
av förnyelsebara energikällor i Linköping ledde vare sig till en bättre miljö eller till ett 
bättre kretslopp. Tekniska verken skrev att det t.o.m. kunde bli ett bättre kretslopp om 
man i Linköpings energiproduktion avstod från den i ett större perspektiv ytterst 
knappa resursen förnyelsebar energi. Tekniska verken hänvisade till att det gjorts 
systemanalyser som visade att stora gaskombikraftverk för el- och fjärrvärme-
produktion, trots att dessa helt eller delvis använde fossila bränslen som naturgas, gav 
stora miljöfördelar jämfört med biobränsleeldade anläggningar och gav minst lika 
stora bidrag till en minskning av växthuseffekten. Detta berodde på att 
gaskombikraftverken kunde producera mycket mera el än vanligt fastbränsleeldade 
ångkraftverk och därigenom ersatte mycket mera kondenskraft i det europeiska 
elsystemet.317 Tanken bakom Tekniska verkens resonemang var att om Tekniska 
verken producerade mer el och värme i sina anläggningar i Linköping, kunde det 
eventuella överskottet exporteras till kontinenten. På kontinenten kunde Linköpings 
överskottsel ersätta den el som producerades i de anläggningar som gav större utsläpp 
än Tekniska verkens anläggningar. Förutsatt att de anläggningar som fanns på 
kontinenten då upphörde med sin produktion, bidrog Tekniska verken i ett större 
europeiskt systemperspektiv till att minska miljöpåverkan totalt sett. 

Tekniska verken menade därför i remissvaret att de två målen om andelen 
förnyelsebara energikällor i produktionen skulle ersättas med att elproduktions-

                                              
315 Agenda 21, Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, s 12. 
316 Ibid., s 12f. 
317 Sammanställning och analys av remissvar på Handlingsplan för Agenda 21 Linköping, 1997-12-01, s 23; 
”Handlingsplan för Agenda 21 Linköping”, yttrande från Tekniska verken i Linköping AB, 1997-09-09, 
Beteckning 6050, s 2. 
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kapaciteten i Linköpings kraftvärmeanläggning skulle vara fördubblad jämfört med 
kapaciteten år 1997 och att till år 2005 skulle en ny kraftvärmeanläggning vara under 
uppbyggnad i Linköping. Enligt Tekniska verken ledde dessa två mål, oavsett 
bränsleval, till en totalt sett minskad användning av fossila bränslen.  

Den ansvariga tjänstemannen för Agenda 21-kontoret sammanställde och 
kommenterade alla remissvar. Han hade svårt att se var tänkandet om en hållbar 
utveckling låg i Tekniska verkens förslag till mål. Att gaskombikraftverk, som i texten 
var framlyft, skulle vara koldioxidmässigt bättre än biobränslebaserad elproduktion 
verkade mycket konstigt tyckte han:  

”Självklart kan man med väl valda systemgränser och antagande komma fram till detta, (men 
detta återstår att visa tydligt genom vetenskapligt ’godkända’ rapporter)”.318 

 
Tekniska verkens produktionschef, som var den tjänsteman på Tekniska verken som 
skrev remissvaret till Agenda 21s handlingsplan, ansåg att det i Agenda 21-planen 
saknades en fullständig förståelse för hur energisystemet fungerade. Ett av problemen 
var enligt produktionschefen att Agenda 21-kontoret använde för snäva systemgränser. 
Tekniska verken måste, menade han, arbeta med bredare systemgränser än vad man 
gjorde i Agenda 21-planen, eftersom elmarknaden var avreglerad. Han tyckte att det 
var svårt att få övriga aktörer i Linköping att förstå att innebörden av den avreglerade 
elmarknaden var att elhandeln skulle ske över nationsgränser:  

”om vi har kraftvärme här så kommer vi att ersätta kondenskraft i Europa.”319  

 
Produktionschefen tyckte att Agenda 21-samordnarna arbetade med snäva 
systemgränser, medan Tekniska verken såg miljöfrågorna i ett vidare perspektiv.320  

Ansvarig tjänsteman för Agenda 21 menade emellertid att Tekniska verkens 
resonemang bara till viss del kunde accepteras. Agenda 21-samordnaren menade att 
problemet var att Tekniska verken och Agenda 21 hade olika tidsperspektiv. 
Samordnaren kunde se att Tekniska verkens argument höll i ett strikt ekonomiskt 
perspektiv och på kort sikt, men konstaterade samtidigt att det inte fanns någon 
långsiktig hållbarhet i en ökad fossilanvändning. Enligt Agenda 21-samordnaren 
bestod ett globalt ekologiskt uthålligt energisystem på lång sikt huvudsakligen av 
förnyelsebara energikällor. Han menade att Tekniska verken, oavsett val av 
systemgräns, på lång sikt inte kunde öka sin fossilanvändning eftersom det inte var en 
hållbar lösning.321 Dessutom konstaterade samordnaren att energisystemet utvecklades 
hela tiden, även i Europa och  

”för att få ett ekologiskt uthålligt energisystem måste alla ta sitt ansvar”.322 

 

                                              
318 Sammanställning och analys av remissvar på Handlingsplan för Agenda 21 Linköping, 1997-12-01, s 23; 
”Handlingsplan för Agenda 21 Linköping”, yttrande från Tekniska verken i Linköping AB, 1997-09-09, s 3. 
319 Intervju produktionschef Carlsson 990616. 
320 Ibid. 
321 Intervju Agenda 21-samordnare Svedlindh 990615. 
322 Ibid. 
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5.5.4 Avfallsfrågan aktualiserades igen  
 
Genom Agenda 21s handlingsplan kom avfallsförbränningen upp på den kommunala 
dagordningen igen och blev ett omdebatterat ämne. Tekniska verken tyckte i sitt 
remissvar att Agenda 21-planen inte följde med i utvecklingen av avfallshanteringen 
och snarast var bakåtstävande. Det som Tekniska verken var mest irriterade över var 
visionen på avfallsområdet:  

”Avfallshanteringen ska karakteriseras av återanvändning och återvinning. Vi ska inte 
producera något avfall som måste deponeras.”323  

 
I remissvaret till Agenda 21-planen skrev Tekniska verken att planens vision var en 
formulering i det begynnande 1990-talets anda då de förnyelsebara bränslena i många 
kretsar ansågs obegränsade och då energi och avfall betraktades som skilda frågor. 
Tekniska verken ville att även energiutvinning skulle tas upp i visionen, som då skulle 
formuleras som:  

”Avfallshanteringen ska karaktäriseras av återanvändning, energiutvinning och 
återvinning.”324  

 
Agenda 21-samordnaren kommenterade detta krav genom att framhålla att avfall inte 
var och aldrig kommer att vara en viktig energiresurs. Samordnarna konstaterade att av 
Sveriges energiförbrukning på 450 TWh stod Sveriges samtliga avfallsförbränningar 
för 4 TWh. Och då brändes i Sverige hälften av allt hushållsavfall. Agenda 21-
samordnarna menade att avfallet skulle ses som en stor material- och näringsresurs. 
Att lägga avfallet på deponi eller bränna den så att näring eller de materiella resurserna 
gick förlorade kunde aldrig vara förenligt med en hållbar utveckling, skrev Agenda 21-
samordnaren.325 
 

5.5.5 Agerande efter att planen antagits 
 
Efter att handlingsplanen hade antagits av kommunfullmäktige år 1998 besökte 
Agenda 21-samordnare tillsammans med representanter från kretsloppskommittén 
kommunala nämnder och bolag för att presentera den slutliga planen för dessa aktörer. 
Då diskuterades främst de delar av planen som respektive nämnd och bolag hade 
ansvar för att implementera. På mötet med Tekniska verken deltog förutom personer 
från kretsloppskommittén, även kommunstyrelsens ordförande, några kommun-
fullmäktigeledamöter, några kommunala förvaltningstjänstemän, Tekniska verkens 
VD, Tekniska verkens produktionschef och Tekniska verkens styrelseledamöter. Detta 
tillfälle verkar vara den första och enda gången som politiker, Agenda 21-
representanter, förvaltningstjänstemän och företrädare för Tekniska verken diskuterade 
mål och visioner i handlingsplanen med varandra. Samtidigt på detta möte 

                                              
323 Agenda 21, Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, s 11. 
324 ”Handlingsplan för Agenda 21 Linköping”, yttrande från Tekniska verken i Linköping AB, 1997-09-09, s 4. 
325 Sammanställning och analys av remissvar på Handlingsplan för Agenda 21 Linköping, 1997-12-01, s 29.  
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presenterade Tekniska verken det miljöledningssystem som de höll på att arbeta med i 
organisationen. 326  

Under mötet uppstod en diskussion om hur Tekniska verken tog hänsyn till Agenda 
21-planens mål och kommunens miljömål när de tog fram miljöledningssystemet. 
Tekniska verkens företrädare konstaterade att de upplevde flera av Agenda 21-planens 
mål som problematiska, inte minst för att målen inte tog hänsyn till de ekonomiska 
konsekvenserna. Tekniska verkens företrädare tyckte också att det av både 
ekonomiska och tidsmässiga skäl var orimligt att förvänta sig att Tekniska verken 
skulle genomföra de mål som var satta fram till år 2005.327  

Produktionschefen på Tekniska verken tyckte att flera målformuleringar i 
handlingsplanen utgick från att man kunde välja fritt utan att ta hänsyn till kostnader 
eller andra krav. Han pekade på att detta blev problematiskt för Tekniska verkens 
styrelse som måste ta en mängd andra hänsyn inför ett beslut. Styrelsens kunde inte 
fatta vissa beslut, t.ex. beslut som skulle medföra att Tekniska verken skulle gå med 
förlust.328 Ordförande i Tekniska verkens styrelse var kritisk till att mål och visioner 
antogs utan något egentligt faktaunderlag. Ordföranden problematiserade även detta i 
kommunfullmäktige, men hade svårt att få något gehör för sina åsikter. Hon tyckte 
t.ex. att det inte kunde tas som en självklarhet att biobränsleandelen hela tiden skulle 
öka:  

”Om vi ska göra det är det en fullkomlig ekonomisk vansinnighet. För vi står inför att bygga 
om kraftvärmeverket och ska vi åstadkomma målen till år 2005 måste vi göra en dålig och 
dyr mellanlösning. Medan det är ett klart rimligare mål att göra det till 2020. För då måste vi 
ändå byta pannorna.”329  

 
En styrelseledamot menade att:  

”det har väl varit mycket så i kretsloppskommittén att det har varit mycket ideologi. 
Realismen har väl Tekniska verken stått för. Det är klart att man kan göra allt man vill, men 
det är också kostnadsfrågor. Det är skillnaden mellan ideologi och realism.”330 

 
VDn för Tekniska verken var kritisk mot att mål och visioner i Agenda 21-planen 
formulerades som verksamhetskrav för bolaget:  

”Bland annat var det i den skriften utsatt att det skulle byggas 10 vindkraftverk med ansvar 
av Tekniska verken. Det samma gäller underförstått för biobränsle. Och det har vi sagt att det 
kan vi inte åta oss. Det måste i så fall bli en vanlig bolagsmässig diskussion om inriktning 
och lönsamhet. Bara om vi känner att det är välmotiverat eller lönsamt då kommer vi att utgå 
från det.”331 

 
Samtidigt hade Tekniska verken inte varit en drivande aktör i arbetet med att ta fram 
en Agenda 21-plan. Produktionschefen menade att Tekniska verken från början inte 
förstod vilken roll Agenda 21-planen skulle få i kommunen:  

                                              
326 Intervju Agenda 21-samordnare Svedlindh 990531. 
327 Intervju Agenda 21-samordnare Svedlindh 990615; produktionschef Carlsson 990616. 
328 Intervju produktionschef Carlsson 990616. 
329 Intervju styrelseordförande Burlin 991129. 
330 Intervju styrelseledamot Wetterling 991202. 
331 Intervju VD Salomonsson 991208. 
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”Tekniska verken hade inte någon klar bild av vad Agenda 21-planen skulle bli när arbetet 
med den startade, vilket förklara den blygsamma roll som Tekniska verken hade i 
framtagandet av planen.”332  

 
Produktionschefen trodde också att Tekniska verken skulle ha medverkat mer i 
processen om de hade insett planens framtida roll. Samtidigt konstaterade 
produktionschefen att det inte framfördes några direkta önskemål eller krav på 
Tekniska verken att de skulle bidra mer. Sammantaget ledde detta till att Teknisk 
verkens företrädare inte kände sig riktigt delaktiga i processen och att det var främst 
under remissrundan som Tekniska verkens tjänstemän hade möjlighet att presentera 
sin syn på de olika frågorna som togs upp i handlingsplanen. Det var också 
förklaringen till varför Tekniska verken så sent i processen presenterade sina 
alternativa visioner och mål i handlingsplanen.333 

Ordförande i Tekniska verkens styrelse tyckte emellertid att Tekniska verkens 
tjänstemän hade en del att säga till om redan under Agenda 21-processen. Om 
Tekniska verkens tjänstemän hade satt sig ned och förklarat sin syn på bl.a. 
energisystemet, trodde hon att de skulle ha fått ett stort inflytande i processen.334 

Tekniska verkens företrädare fick också in konkreta ändringar i planen. Bland annat 
menade Tekniska verkens företrädare att det fanns en för stark fokusering på 
biobränsle och för lite uppmärksamhet på kraftvärmen. Det medförde att i slutliga 
planen lade Agenda 21-samordnarna till en mening om kraftvärmens fördelar i ett 
miljöperspektiv:  

”Eftersom nästan all fjärrvärme dessutom sker i kraftvärmeanläggningar där även el 
produceras bidrar Linköpings fjärrvärme till att minska användningen av fossila bränslen i 
bl.a. kondenskraftverk på andra håll.”335  

 
Det fanns också flera mål i planen som företrädare för Tekniska verken tyckte var bra. 
Fjärrvärmechefen var t.ex. överlag nöjd med formuleringarna som rörde fjärrvärme-
delen.336 

Ansvarig tjänsteman för Agenda 21 berättade att representanter från Tekniska 
verken annars var de som riktade störst kritik mot Agenda 21-planen: 

”Den styrelse där vi hade minst respons och minst förståelse för det här med Agenda 21 och 
vad Agenda 21 står för och vad det skulle stå för i framtiden, det var Tekniska verkens 
styrelse. Där blev det en väldig diskussion om de enskilda målen och om det här 
behövdes.”337 

 
Efter att handlingsplanen hade antagits av kommunfullmäktige framkom olika 
tolkningar av dokumentets karaktär och styrande verkan. Tekniska verkens styrelse 

                                              
332 Intervju produktionschef Carlsson 990616. 
333 Ibid. 
334 Intervju styrelseordförande Burlin 991129. 
335 Agenda 21, Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, s 12; Sammanställning och analys av 
remissvar på Handlingsplan för Agenda 21 Linköping, 1997-12-01, s 23; ”Handlingsplan för Agenda 21 
Linköping”, yttrande från Tekniska verken i Linköping AB, 1997-09-09. 
336 Intervju fjärrvärmechef Henell 991123. 
337 Intervju Agenda 21-samordnare Svedlindh 990615. 
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såg inte Agenda 21-dokumentet som ett styrande dokument utan snarare som ett 
visionsdokument som Tekniska verkens styrelse kunde ha i åtanke när de planerade sin 
verksamhet. Agenda 21-planen var inget dokument som Tekniska verkens styrelse 
kände sig bundna av för den dagliga driften eller som var förpliktigande för 
investeringsbeslut.338 En styrelseledamot i Tekniska verken menade att de mål och 
visioner som togs upp i handlingsplanen var så vittgående att det var orealistiskt att tro 
att Tekniska verken skulle kunna genomföra idéerna.339 

Kommunstyrelsens ordförande konstaterade emellertid att målen i Agenda 21-
planen inte skulle genomföras oavsett de ekonomiska konsekvenserna av en 
implementering:  

”När kommunfullmäktige har antagit Agenda 21 så gäller den för samtliga nämnder och 
styrelser. Det innebär att dess intentioner ska man leva efter. Dock inte oavsett kostnad. Utan 
styrelsen har att passa ihop alla bitarna. Det är styrelsen som avgör.”340 

 
Det verkade också som att Agenda 21-samordnarna och kretsloppskommittén hade 
svårigheter med att förmedla till berörda parter hur de såg på Agenda 21-planens roll 
och funktion. Målen skulle inte ses som enbart mål för kommunens förvaltning och 
bolag, utan det skulle vara mål för alla i Linköping. Kretsloppskommitténs ordförande 
trodde att det hade skett missförstånd när det gällde vem som var ansvarig för vad:  

”Är det så att folk har elvärme och vill fortsätta med det så kan inte Tekniska verken eller 
kommunen påverka det.”341 

 
Agenda 21-samordnaren var förvånad över att de förtroendevalda politikerna inte 
reagerade kraftigare än vad de gjorde på Tekniska verkens ovilja att genomföra målen. 
Agenda 21-samordnaren konstaterade att kommunens uttalade motiv till att äga 
Tekniska verken var att kommunen genom olika mål och riktlinjer skulle kunna styra 
Tekniska verken i miljövänlig riktning. Agenda 21-samordnaren menade att det fanns i 
kommunen klara och tydliga miljömål, men politikerna agerade inte tillräckligt 
kraftfullt för att få Tekniska verken att genomföra dessa. 342  

Agenda 21-samordnarnarna ansåg att politikerna i Linköping uttryckte ett starkt 
stöd för tankarna i handlingsplanen, men att stödet var svagare när det gällde att 
implementera handlingsplanen: 

”Sedan tycker jag att det brister i det stödet när man sedan ska till en aktiv styrning. När man 
ska gå vidare och skicka tydliga signaler. Det här med att slå näven i bordet, om man vill 
göra det.”343  

 
Agenda 21-samordnarna tyckte att Agenda 21-planen inte gavs någon större tyngd i 
den praktiska verksamheten. Själva kunde samordnarna bara försöka övertala olika 
aktörer att implementera målen i planen: 

                                              
338 Intervju produktionschef Carlsson 990616; styrelseordförande Burlin 991129; VD Salomonsson 991208. 
339 Intervju styrelseledamot Wetterling 991202. 
340 Intervju kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209. 
341 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209. 
342 Intervju Agenda 21-samordnare Svedlindh 990531. 
343 Intervju Agenda 21-samordnare Svedlindh 990615; se även Agenda 21-samordnare Kristoffersson 990428 
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”Agenda 21 saknar maktbefogenheter. Nu får vi hela tiden arbeta med hjälp av information 
och övertalning och det går i viss utsträckning.”344 

 

5.5.6 Expansion av fjärrvärmenätet – ett mål i Agenda 21-planen 
 
Ett av målen i Agenda 21s handlingsplan, där det uppstod konflikt med Tekniska 
verken var att en expansion av fjärrvärmesystemet till större orter som Linghem, 
Vikingstad och Sturefors skulle ha påbörjats år 2005.345 Redan under 1980-talet hade 
Tekniska verken utrett möjligheten att expandera fjärrvärmenätet till dessa orter, men 
kom då fram till att det inte var ekonomiskt lönsamt. I och med målet i Agenda 21-
planen aktualiserades emellertid frågan igen.346  

Efter att Agenda 21s handlingsplan antagits i fullmäktige påbörjade Tekniska 
verken tillsammans med kommunen en marknadsundersökning i tätorterna Linghem, 
Sturefors och Vikingstad för att se hur många villaägare som hade intresse av att 
konvertera till fjärrvärme. Det ordnades informationsmöten och frågestunder för de 
boende i respektive område. Resultatet blev att i Vikingstad var upp emot 50 procent 
av befolkningen intresserade, vilket ledde till att fjärrvärmenätet expanderade ut dit. 
Vikingstad hade ytterligare en fördel genom att orten låg ”på vägen till Mjölby” och 
det hade då redan beslutats att Mjölby och Linköpings fjärrvärmenät skulle kopplas 
samman.347 

I de övriga två förorterna, d.v.s. Linghem och Sturefors, ansåg Tekniska verkens 
styrelse att intresset var för lågt, då bara omkring 25 procent av villaägarna var villiga 
att konvertera. Vid en så låg anslutningsnivå menade Tekniska verkens styrelse att det 
inte skulle vara ekonomiskt rimligt att genomföra en fjärrvärmeexpansion till dessa 
områden. Detta var ett omdiskuterat beslut, där det inte fanns enighet inom Tekniska 
verkens styrelse eller mellan förtroendevalda politiker och Tekniska verkens ledning. 
Ordförande i Tekniska verkens styrelsen menade att en majoritet av styrelsen hela 
tiden arbetade för att få till en fjärrvärmeexpansion: 

”fjärrvärmen är ett tydligt exempel där positionerna mellan styrelsen och ledningen har varit 
väldigt låsta. Vi har drivit dem framför oss till förtvivlan. Man har utrett, kommit tillbaka 
och utrett igen.”348  

 
Det var också tydliga politiska skiljelinjer inom styrelsen. Socialdemokraterna, centern 
och miljöpartiet hävdade att en expansion av fjärrvärmenätet var en långsiktigt bra 
ekonomisk lösning för Tekniska verken. Problemet var emellertid att man inom denna 
allians inte kunde hitta även en kortsiktig ekonomiskt försvarbar lösning.349 Dessutom 
tog kampviljan slut när det visade sig att det inte fanns tillräckligt många villaägare 
som var villiga att ansluta sig.350 

                                              
344 Intervju Agenda 21-samordnare Kristoffersson 990428. 
345 Agenda 21, Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, s 13. 
346 Kompletterande information produktionschef Carlsson, telefonsamtal 011121. 
347 Intervju VD Salomonsson 991208. 
348 Intervju styrelseordförande Burlin 991129. 
349 Intervju styrelseordförande Burlin 991129; styrelseledamot Wetterling 991202. 
350 Intervju styrelseledamot Wetterling 991202. 
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För de övriga borgerliga partierna i Tekniska verkens styrelse var en expansion av 
fjärrvärmenätet uteslutet. De borgerliga oppositionspartierna betonade att Tekniska 
verken skulle skötas på ett företagsekonomiskt riktigt sätt. Ett oppositionsråd 
konstaterade att om Tekniska verken sade att det inte var lönsamt att bygga ut i ett 
område skulle han inte aktivt verka för att det skedde en utbyggnad i det området.351 
De borgerliga partierna motsatte sig också expansionsplanerna, eftersom utredningen 
visade att en expansion saknade stöd hos befolkningen i Linghem och Sturefors. 

Men var det verkligen så olönsamt att expandera fjärrvärmen till dessa tätorter? 
Kretsloppskommitténs ordförande ansåg att det berodde på hur man räknade och vilka 
tidsperspektiv man anlade på projektet:  

”Då kan jag tycka att Tekniska verken är för kortsiktiga i sitt tänkande, för det är ganska 
självklart som jag ser det. Har du ett område som t.ex. Vikingstad, har du bundit upp ett antal 
kunder som kommer att köpa fjärrvärme för de närmaste 50 åren. Satsar de istället på att 
installera elvärme är det inte säkert att de köper elen av Tekniska verken. Det kan de köpa av 
vem som helst. Tekniska verken har ett utsökt tillfälle att få över fler kunder på den icke 
konkurrensutsatta sektorn, där man kan känna sig säker på att det är långsiktiga 
investeringar. På lång sikt borde Tekniska verken vara mycket mer intresserade av 
fjärrvärme än vad man är.”352 

 

Ordförande i kretsloppskommittén var inte ensam om att tycka att Tekniska verkens 
företrädare var för kortsiktiga i sitt resonemang. Men Tekniska verkens företrädare 
hade också ett starkt stöd i sin ekonomiska analys. En fullmäktigeledamot tyckte att 
bolaget hade kommit fram till ett riktigt beslut:  

”Bolaget kan bara säga att förutsättningen är att det här finansiera sig självt, men att bolaget 
inte kan ta ut så höga avgifter av konsumenterna. Vill kommunen gå in där får kommunen 
med skattemedel stå för mellanskillnaden. Vilket kommunen vanligtvis då inte vill. Då blir 
det ingen fjärrvärme till Linghem.”353 

 

Dåvarande VDn för Tekniska verken var emot att expandera fjärrvärmen till Linghem 
och Sturefors. Han konstaterade dock att Tekniska verken egentligen inte hade det 
avgörande beslutet i sin hand:  

”Om politikerna ville bygga ut till t.ex. Linghem kunde de ha lagt ett ägardirektiv och 
tillskjutit pengar.”354 

 

Ägaren, dvs. kommunen, kunde precis som VD:n påpekade ha lagt ett ägardirektiv till 
Tekniska verken, där bolaget uppmanades att expandera fjärrvärmenätet även i de 
områden som Tekniska verken inte ansåg vara lönsamma. Agenda 21-samordnarna 
skulle gärna ha sett att de förtroendevalda politikerna utnyttjade sina politiska 
maktresurser och angav ett ägardirektiv till Tekniska verken. De saknade en tydlig 
politisk styrning.355 

                                              
351 Intervju kommunalråd Lindgren 991210. 
352 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209. 
353 Intervju kommunalråd Lindgren 991210. 
354 Intervju VD Salomonsson 991208. 
355 Intervju Agenda 21-samordnare Svedlindh 990615. 
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Under mina intervjuer framkom emellertid att de förtroendevalda politikerna inte 
ansåg att ägardirektiv var en bra lösning på problemet. Kommunstyrelsens ordförande 
konstaterade att det var ”den hårda styrningen” att gå via ägardirektiven och att de 
förtroendevalda föredrog att förhandlingsvägen övertyga Tekniska verkens 
företrädare.356 Om kommunfullmäktige skulle ha lagt ett ägardirektiv till bolaget mot 
bolagets vilja, skulle det ha lett till en öppen konflikt med bolaget, vilket var något 
både Tekniska verkens ledning och de förtroendevalda politikerna ville undvika. 
Tekniska verkens ordförande föredrog att via dialog driva på företaget för att finna 
lösningar för en fjärrvärmeexpansion som var ekonomiskt rimlig. Bolagsstyrelsen 
ansåg att fjärrvärmefrågan hade löst sig på ett rimligt sätt och avsåg inte ta upp frågan 
igen, såvida inte ett ägardirektiv lades till bolaget.357  
 

5.5.7 Avslutande analys: Agenda 21-planens mål och visioner saknade stöd vid 
implementeringen 
 
Alla politiska partier i Linköping ställde sig bakom antagandet av Agenda 21s 
handlingsplan. Agenda 21-processen framhölls som det största demokratiska projektet 
i Linköping (och i jämförelse med t.ex. medborgarnas tillträde och möjlighet att 
påverka tidigare planeringsprocesser och målskrivningar var Agenda 21s process mer 
demokratisk). Nya aktörer såsom Agenda 21-samordnare, intresseorganisationer och 
enstaka medborgare fick tillträde till att påverka frågor som rörde flera olika områden, 
däribland energi. Framtagningsprocessen bakom Agenda 21-planen följde inte 
etablerade rutiner för hur en kommunal plan tas fram och traditionellt centrala aktörer 
fick en mindre framträdande roll i processen.  

Agenda 21-samordnarna mobiliserade ett brett stöd hos de förtroendevalda 
politikerna. Planen antogs i kommunfullmäktige och i planens inledande text stod att 
detta var ett dokument som skulle styra beslut och inriktning i den kommunala 
organisationen. Det var emellertid svårt för Agenda 21-samordnarna att mobilisera 
stöd för att planens mål skulle implementeras. Vid implementeringen av energimålen 
var Tekniska verkens företrädare viktiga aktörer och de motsatte sig uttryckligen en 
implementeringen av vissa mål. Den uttalade oviljan att implementera dessa mål var 
en enhetlig linje från Tekniska verken, där både styrelse, ledning och tjänstemän hade 
svårt att se hur Agenda 21-planens mål skulle kunna förenas med bolagets ekonomiska 
mål.  

Problemet att implementera målen hängde enligt Tekniska verkens företrädare 
delvis samman med de motstridiga målsättningar som fanns för bolaget. Ägaren 
krävde dels att bolaget skulle hålla låga taxor till kommuninvånarna och dels att 
bolaget skulle genomföra riskfyllda investeringar i en fjärrvärmeexpansion. 
Företrädare för bolaget menade att målet om en fjärrvärmeexpansion enbart kunde 
implementeras om det finansierades antingen genom höjda fjärrvärmetaxor eller 
genom sänkt avkastningskrav från ägaren. Varken Tekniska verken eller de 

                                              
356 Intervju kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209. 
357 Intervju styrelseordförande Burlin 991129. 
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förtroendevalda politikerna förespråkade en höjning av taxorna och att sänka 
avkastningskrav var uteslutet för de förtroendevalda politikerna. Under dessa 
förutsättningar motsatte sig Tekniska verkens ledning att implementera 
fjärrvärmemålet. De förtroendevalda politikerna kunde då välja att utnyttja sina 
politiska maktresurser och t.ex. lägga ett ägardirektiv till bolaget och därigenom tvinga 
dem att implementera målen. De förtroendevalda politikerna valde att inte utnyttja 
denna maktresurs och valde istället att föra en dialog med bolaget, där de 
förtroendevalda politikerna i styrelsen försökte att förhandla fram en lösning som 
passade alla parter. 

Agenda-21 samordnarna hade sedan år 1993 tillsammans med engagerade 
medborgare arbetet med att ta fram en Agenda 21-plan för Linköping som uppgavs 
vara styrande för hur Linköping skulle utvecklas. Samordnarna tyckte att agerandet 
från både de förtroendevalda politikerna och företrädarna för Tekniska verken var 
märkligt. Agenda 21-samordnarna upplevde att planen var ett levande och centralt 
dokument fram till implementeringen, för där stannade processen. De menade att de 
saknade maktresurser för att föra processen vidare, samtidigt som Tekniska verken 
kunde utöva för stor makt i denna process. Tekniska verken kunde motsätta sig en 
implementering utan att någon tvingade Tekniska verken att genomföra planens mål. 
Tekniska verkens företrädare kunde t.ex. säga till de förtroendevalda att de inte tänkte 
bry sig om de mål som var demokratiskt fattade i kommunfullmäktige, utan att det 
väckte någon reaktion hos fullmäktigeledamöterna. Samtidigt som de förtroendevalda 
politikerna förkunnade sitt enhälliga stöd till Agenda 21-planen, upplevde Agenda 21-
samordnarna att när det väl kom till praktisk handling stod de förtroendevalda 
politikerna handfallna.  

Varför använde inte de förtroendevalda politikerna sina maktresurser för att se till 
att Tekniska verken implementerade målen? Det framkom att de förtroendevalda 
egentligen inte var så positiva till handlingsplanens mål, som det kunde verka från 
fullmäktigeprotokollen. Tekniska verkens styrelseledamöter påtalade redan vid 
förhandlingarna i fullmäktige att målen borde konsekvensutredas och kostnads-
beräknas. Detta gjordes dock inte. Det framkom också att flera av nyckelaktörerna 
omtalade Agenda 21-planen som ett visionsdokument snarare än som ett 
styrdokument. Målen blev någonting som alla aktörer kunde säga sig stödja så länge 
som Agenda 21s mål inte ställdes mot motstridigt fattade målformuleringar om bl.a. 
avkastningskrav för Tekniska verken.  

Men vad skulle medborgarna säga när ingenting av allt det arbete som man hade 
lagt ned gav något konkret resultat? De förtroendevalda politikerna höll med om att 
detta var problematiskt, men målen kunde inte implementeras till vilket pris som helst. 
Den potentiella maktresurs som Agenda 21-samordnarna hade genom den folkliga 
förankringen kunde de inte utnyttja. Tekniska verkens tjänstemän däremot lyckades 
vinna gehör för sina argument att Tekniska verken bara följde invånarnas i Linghem 
och Sturefors önskemål när de inte expanderar fjärrvärmen dit. Tekniska verken 
konstaterade att invånarna ville inte ha fjärrvärme, så därför expanderades inte 
fjärrvärmenätet ut dit. 

Agenda 21-samordnarna mobiliserade stöd för ett konkurrerande energisystem, där 
Agenda 21-planens mål och visioner skulle medföra en förändrad inriktning för 
Linköpings energisystem, vilket åtminstone initialt skulle medföra stora ekonomiska 
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kostnader. Hur stora både miljö och finansiella kostnader skulle bli var emellertid en 
fråga som debatterades och som berodde av bl.a. vilket tidsperspektiv man anlade. De 
ekonomiska konsekvenserna av besluten räknades fram av Tekniska verkens 
tjänstemän. Agenda 21-samordnarna hade varken tid eller resurser att ta fram 
alternativa beslutsunderlag till Tekniska verken, där det eventuellt skulle ha visats att 
olika förslag gav ekonomisk lönsamhet på längre sikt. När sedan Agenda 21-
samordnarna gick till öppet motangrepp mot den tolkning som tjänstemän på Tekniska 
verken gjorde och sade att de inte accepterade Tekniska verkens resonemang, kontrade 
företrädare för Tekniska verken genom att hävda att Agenda 21-samordnarna saknade 
kunskap om energisystemets tillförselverksamhet.  

I de målsättningar och visioner som Agenda 21-samordnarna förespråkade utgjorde 
hushållsavfall en betydligt mindre andel av bränslemixen i Linköping än vad som var 
fallet i verkligheten. Agenda 21-samordnarna och Tekniska verkens företrädare hade 
helt olika syn på hur avfallet skulle hanteras. Agenda 21-samordnarna betonade 
återvinning och återanvändning medan Tekniska verkens företrädare framhävde att 
avfallet skulle förbrännas. Agenda 21-samordnarna menade att det bara var en mindre 
del av avfallet som kunde accepteras som bränsle i energisystemet. Tekniska verkens 
företrädare tyckte att det var självklart att avfallet skulle användas som bränsle i 
energisystemet, men de framförde egentligen inga argument som styrkte deras 
ståndpunkt. Istället försökte de att hävda sin ståndpunkt genom att använda kompetens 
som maktresurs och hävdade att Agenda 21-samordnarna hade en för dålig kunskap på 
området. Att Tekniska verken skulle ha bristande kompetens på området var inget som 
vare sig de själva eller någon annan aktör tog upp när frågan diskuteras. Den kunskap 
som företrädare för Tekniska verkens har var en given maktresurs när utformningen av 
energisystemet diskuterades, vilket inte var fallet för Agenda 21-samordnarnas 
kunskap.  

De som kritiserade de slutsatser som Tekniska verkens tjänstemän drog om bl.a. 
avfall och att det var olönsamt att expandera fjärrvärmen till alla de ytterområden som 
togs upp i Agenda 21-planen, hade svårt att mobilisera stöd för sina åsikter. De främsta 
kritikerna av Tekniska verkens ståndpunkter var, förutom Agenda 21-samordnarna, 
förtroendevalda politiker som inte satt i Tekniska verkens styrelse. Eftersom de inte 
var ledamöter i bolagsstyrelsen var det svårt för dem att föra upp frågor på Tekniska 
verkens styrelses dagordning och de kunde inte heller påverka hur diskussionen kring 
t.ex. en fjärrvärmeexpansion fördes där.  
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5.6 Rollfördelning och ägarstyrning 
 
I och med att ansvaret för energiproduktion och distribution i Linköping har lagts på 
bolaget Tekniska verken blir de förtroendevalda politikerna ägarrepresentanter och får 
en ägarroll. Därmed blir också andra styrningsverktyg än vid styrning av förvaltningen 
aktuella. Bland annat kan bolag styras via ägardirektiv och bolagsordning. Under 
1990-talet fördes diskussioner i Linköping kring organiseringen av främst energins 
tillförselverksamhet. Det som diskuterades av aktörerna var ansvarsfördelning av olika 
uppgifter och hur de förtroendevalda styrde energibolaget. Att just styrning och 
ansvarsfördelning kom att diskuteras kan till stor del förklaras av att den nya 
kommunallag som kom år 1992 behandlade kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens styrning av de kommunalägda bolagen. Ytterligare en faktor var att 
Linköping samma år ändrade sin organisation till en beställar-utförarmodell. Här 
kommer en analys att göras av hur rollfördelning sett ut i kommunen i och med att 
tillförselverksamheten var bolagiserad och hur styrningen av bolaget fungerade.  
 

5.6.1 Uppdelning av uppgifter – kohandel? 
 
I början av 1990-talet tillsatte kommunstyrelsen i Linköping en bolagsstyrnings-
utredning (BOSU) bestående av förtroendevalda fullmäktigledamöter. Utredningen 
skulle påbörja arbetet med att uppnå en tydligare rollfördelning i kommunen, där 
framför allt kommunstyrelsens och fullmäktiges roll gentemot de kommunalägda 
bolagen skulle förtydligas. BOSU tillsattes i samband med att kommunen införde 
beställar-utförarmodellen i sin organisation, då frågor om rollfördelning mellan olika 
aktörer blev centrala. Det som hade reglerat arbetsformerna mellan de förtroendevalda 
politikerna och Tekniska verken sedan år 1978 var så kallade ramavtal. Ramavtalen 
kritiserades för att vara för allmänt hållna och inte ge så stor vägledning för hur olika 
frågor skulle hanteras. Ramavtalen uppfattades också under 1990-talet som föråldrade 
och en mer detaljerad överenskommelse efterfrågades av alla inblandade parter. Ett 
steg i den här riktningen var bl.a. den företagspolicy för kommunen som antogs i 
fullmäktige år 1996.358 

Den oklara rollfördelningen i kommunen syntes genom att det fanns en 
sammanblandning av de kommunala uppgifterna. Ett kommunalråd berättade att det 
mesta bara hade ”flutit på” utan direkt kontroll:  

”Man har blandat ihop en massa olika jobb och sa att om vi gör det där, så slipper ni det där 
och behöver inte betala för det. Det finns en massa gamla grejer där man alltid har gjort på 
ett visst sätt och inte har behövt betala för det eftersom Tekniska verken har gjort något 
annat för kommunen som vi har sluppit att betala för. Ingen håller dock ordning på det här 
och då blir det svårt att styra.”359  

 

                                              
358 Ks § 33/92; kf § 41/96. 
359 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209. 
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Under 1990-talet upplevdes situationen som ohållbar av de inblandade aktörerna, 
vilket gjorde att de förtroendevalda i kommunen systematiskt försökte gå igenom alla 
olika uppgifter som berörde bl.a. energisystemet och samtidigt arbetade med att 
förtydliga ansvarsfördelningen: 

”Det är så att marken i stan, i de centrala delarna, ägs av kommunen. Så gräver Tekniska 
verken ned ledningar, vatten och avlopp, optokabel för IT-kommunikation. Av gammal vana 
har Tekniska verken grävt där de vill. Men nu försöker vi reglera allt sådant. Det är på väg 
fram ett avtal om att de ska betala en intrångsersättning för att de gräver i kommunens mark. 
För vore det ett privat bolag, som Telia t.ex., skulle de inte ge sig till att gräva hur som helst i 
kommunens mark.”360 

 
VDn för Tekniska verken menade att det under 1980- och början av 1990-talet var 
vanligt med så kallad kohandel, där olika aktörer i Linköping kohandlade om vilka 
uppgifter de skulle ansvara för och i utbyte mot vad.361 Denna ständiga kohandel 
medförde att relationerna mellan olika aktörer var uppbyggda kring informella 
kontakter. Kommunstyrelsens ordförande på 1980-talet menade att: 

”Det fanns ständiga överläggningar mellan kommunalråden och ledningen för Tekniska 
verken. Tekniska verkens VD hade hela tiden ett förhållningssätt till ägaren som, trots att det 
inte fanns några formella krav, fanns det ett tagande och givande i de här frågorna. Vilket 
gjorde att mycket av de här frågorna påverkades, om inte utav formellt som du kan läsa i 
papper, utan utav den informella relationen.”362  

 
För de inblandade aktörerna var de informella mötena både bra och dåliga:  

”Men på något sätt kan man säga att det kanske var en strategi från Tekniska verkens ledning 
att inte ha för mycket formella krav på sig, utan istället försöka att saxa sig fram i 
förväntningarna från kommunen på det här sättet. På det sättet slapp man att ha en för hårt 
styrande avtal med kommunen, typ ramavtalet. /.../ För mig som ordförande i 
kommunstyrelsen och med en mer radikal syn på energipolitiken var det en fördel att inte 
behöva skriva fram det här i ramavtal. Hade vi försökt göra det i alla delar hade jag 
förmodligen fått starkt motstånd.”363 

 
Problemet med ett system uppbyggt kring informella kontakter var att det var svårt för 
aktörer som inte hade dessa kontakter att dels förstå beslutsgången och dels att påverka 
energisystemets utformning. Ett skäl till att tydliggöra rollfördelningen i kommunen 
var att göra ansvarsfördelningen mer genomskinlig för utomstående aktörer. Ett 
kommunalråd konstaterade: 

”Det blir inte så mycket korridorstyrande eller bakom ryggen, dolda direktiv från 
kommunstyrelsens ordförande eller tekniska nämndens ordförande, utan det blir väldigt klara 
och tydliga relationer.”364 

 

                                              
360 Intervju kommunalråd Lindgren 991210. 
361 Intervju VD Salomonsson 991208. 
362 Intervju kommunstyrelsens ordförande Larsson 991207. 
363 Ibid. 
364 Intervju kommunalråd Lindgren 991210. 
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Även om den formella ansvarsfördelningen för olika uppgifter kom att betonas mer 
under 1990-talet, framhävde samtidigt ett kommunalråd att de informella kontakterna 
mellan förtroendevalda politiker och bolaget var viktiga:  

”Men det måste vara en dialog innan med bolaget, så att politikerna inte bara tar ställning på 
tyckande, utan att man tar vara på den sakkompetens som finns.”365  

 

5.6.2 Oklarheter kring rollfördelningen 
 
De förtroendevalda politikerna var överens om att det hade skett en förändring under 
1990-talet i hur de förtroendevalda såg på styrningen av sina bolag. Bland annat 
menade flera av de förtroendevalda att politikernas ansvarsförhållanden gentemot 
bolagen blev tydligare under 1990-talet.366 Kommunfullmäktige hade bl.a. beslutat att 
de kommunala bolagen skulle lägga fram treåriga investeringsplaner. Om Tekniska 
verken t.ex. ville bygga ut kraftvärmeverket så skulle det redovisas för fullmäktige i 
investeringsplanen, vilket skulle bidra till att ge fullmäktigeledamöterna mer makt i 
dessa frågor. Tidigare debatterade fullmäktigeledamöterna enbart huruvida kommunen 
skulle gå i borgen för ett lån eller inte, men i och med investeringsplanerna blev det 
diskussion kring om den investering som bolaget vill göra verkade riktig eller inte.367  

Samtidigt som de förtroendevalda politikerna ville se en mer aktiv styrning av 
Tekniska verken var alla noga med att poängtera att de inte har för avsikt att 
detaljstyra Tekniska verkens verksamhet.368 

Även om de flesta intervjupersonerna höll med om detta påstående rådde det en viss 
oenighet i kommunen om vad som kunde sägas vara detaljstyrning och vad som var 
mer inriktningsbeslut som de förtroendevalda skulle fatta beslut om. Vissa tyckte t.ex. 
att de förtroendevalda kunde gå in och styra om kommunen skulle använda avfall som 
bränsle i energiproduktionen, men däremot kunde politikerna inte påverka varifrån 
Tekniska verken skulle köpa avfallet. Andra menade att de förtroendevalda politikerna 
både kunde och borde gå in och styra över varifrån avfallet kommer.369 

Trots skrivningar i kommunallagen och aktiebolagslagen samt förekomsten av bl.a. 
en bolagsordning kunde det vara svårt för inblandade aktörer att ibland veta var en 
fråga skulle hanteras. Det rådde en stor konsensus i Linköping kring att ”politiska 
frågor” inte skulle hanteras i bolagsstyrelsen. Ett kommunalråd menade att:  

”börjar man driva partipolitik i ett bolag, då börjar du få något annat, då fungerar det inte 
som ett bolag längre.”370  

 

                                              
365 Intervju kommunalråd Lindgren 991210. 
366 Intervju kommunalråd Lindgren 991210; se även kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209; 
kommunalråd Gustavsson 991209; styrelseordförande Burlin 991129. 
367 Intervju kommunalråd Lindgren 991210. 
368 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209; se även kommunalråd Lindgren 991210; kommunstyrelsens 
ordförande Johnsson 991209; styrelseledamot Wetterling 991202. 
369 Intervju kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209; kommunalråd Gustavsson 991209; kommunalråd 
Lindgren 991210; styrelseledamot Wetterling 991202. 
370 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209. 
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Tekniska verkens styrelseledamöter uppgav att politiska frågor sällan togs upp i 
styrelsen. Det fanns emellertid oklarheter kring vilka frågor som kunde tas upp för 
diskussion i bolagsstyrelsen. Principen var att ”partipolitiska frågor” inte debatterades 
i bolagsstyrelsen. Denna princip följdes emellertid inte alltid, vilket följande uttalande 
visar:  

”Det här är naturligtvis inte svart och vitt. Det finns en väldigt stor gråzon. Det märker man, 
för i styrelsen har man mycket diskussioner om taxesättningar, på vilket sätt påverkar de och 
ska vi påverka eller ska vi vara helt marknadsanpassade.”371  

 
Frågor rörande principer kring taxesättning tillhörde alltså en gråzon som verkade vara 
accepterat att diskutera i bolagsstyrelsen, även om det ansågs vara en partipolitisk 
fråga. Det var inte alltid lätt att veta vad som var en politisk fråga, men flera kunde 
vittna om att ”fel” frågor ibland togs upp i bolagsstyrelsen.372 När man hade suttit en 
tid i bolagsstyrelsen menade emellertid en styrelseledamot att man fick en ”viss 
känsla” för vad som kunde tas upp i styrelsen:  

”Man känner vad skillnaden är när man ska driva det politiskt om man ska driva det i 
styrelse eller i fullmäktige.”373 

 
Samtidigt fanns det en viss dubbeltydighet i hur de förtroendevalda såg på sitt 
uppdrag, eftersom ingen riktigt ville eller kunde bortse ifrån sin partitillhörighet i 
bolagsstyrelsen. En styrelseledamot uttryckte att: 

”Sen måste jag tänka att jag sitter som miljöpartist och ska rösta för miljöns bästa.”374 

 

5.6.3 Styrningens dubbelriktade karaktär 
 
Ett sätt för de förtroendevalda politikerna att styra Tekniska verken var genom 
ägardirektiv. I Linköping var detta dock relativt ovanligt. Det vanliga var istället att 
kommunfullmäktige formulerade några enstaka allmänt hållna krav samt att de gav ett 
generellt avkastningskrav. Styrelseordföranden menade att kommunen inte var så 
intresserad av att använda sig av ägardirektiv och att det skulle mycket till för att 
kommunen skulle lägga ett direktiv som påverkar bolagets lönsamhet i negativ 
riktning och som medförde en sänkt avkastning till kommunen. Av tradition var det 
dialog som betonades i relationen mellan bolaget och de förtroendevalda politikerna. 

Samtidigt som de förtroendevalda politikerna hade en svag formell styrning av 
Tekniska verken kunde Tekniska verkens styrelse styra besluten i kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsens ordförande tyckte att:  

”styrelsen har varit stark, otroligt stark tillbaks mot ägaren. Men ägarens styrning har varit 
svag.”375  

                                              
371 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209. 
372 Intervju styrelseledamot Wetterling 991202; se även kommunalråd Lindgren 991210; kommunstyrelsens 
ordförande Johnsson 991209; VD Salomonsson 991208. 
373 Intervju styrelseledamot Wetterling 991202. 
374 Ibid. 
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Tekniska verkens styrelse hade haft så stark roll i kommunen, att man hade börjat 
prata om ”kommunens bolagsparti”:  

”Vi brukar säga att i den här kommunen har vi inte bara de traditionella partierna utan vi har 
också bolagspartierna. De som då sitter i bolagen är överens och går samman oavsett 
partitillhörighet och hävdade bolaget mot kommunen. Och ser inte sin roll att försvara 
kommunens allmänna intresse utan att försvara bolaget mot kommunen.”376 

 
En styrelseledamot menade att man som förtroendevald i styrelsen ofta glömde 
partibeteckningar. Enligt samma styrelseledamot uppstod en viss identitetskänsla 
bland styrelseledamöterna i Tekniska verkens styrelse.377 I fullmäktige fick 
styrelseledamöterna ofta gå upp och förklara och även försvara olika 
ställningstaganden som Tekniska verken hade gjort.378 Bolagsstyrelsens starka 
ställning gav främst makt åt de partier som satt i Tekniska verkens styrelse. De 
partierna fick en insyn och information som övriga partier hade svårt att få. 
Vänsterpartiet satt t.ex. inte i Tekniska verkens styrelse, vilket enligt vänsterpartiets 
gruppledare betydde att vänsterpartiet bara kunde påverka Tekniska verken genom den 
formella vägen via kommunfullmäktige.379 

Kommunstyrelsens ordförande tyckte samtidigt att det var viktigt att stärka 
kommunfullmäktiges styrning av bolaget, för annars fanns det inget skäl att ha kvar 
bolaget i kommunal ägo.380 Motivet att äga Tekniska verken, såsom det framkom i 
både dokument och intervjuer, var att ägandet av Tekniska verken var centralt för att 
kunna styra i olika energi- och miljöfrågor. 

Samtidigt upplevde flera av de förtroendevalda politikerna att den avreglerade 
elmarknaden försvårade möjligheterna att styra energisystemet. Ett kommunalråd 
menade:  

”När det gäller själva energidelen, är den konkurrensutsatt idag, så där finns det ingen 
möjlighet att gå in och styra. Utan det blir på nätavgiften man får försöka påverka.”381  

 
Även ordföranden i Tekniska verkens styrelse hävdade att:  

”makten över el och värmefrågor ligger utanför både kommunfullmäktige och styrelsen. I 
och med avregleringen ligger makten hos marknadens aktörer vad gäller eldistribution och 
handel. Vad gäller näten ligger makten i väldigt hög grad hos energimyndigheten. /.../När det 
gäller fjärrvärmen är det ännu så länge friare. Ja, själva makten ligger väl hos fullmäktige, 
men man lämnar nog den till sakkunskapen Tekniska verken.”382 

 

                                                                                                                                             
375 Intervju kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209. 
376 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209; se även kommunalråd Lindgren 991210; kommunstyrelsens 
ordförande Johnsson 991209; styrelseledamot Wetterling 991202; styrelseordförande Burlin 991129. 
377 Intervju styrelseledamot Wetterling 991202. 
378 Intervju styrelseordförande Burlin 991129. 
379 Intervju gruppledare Nilsson 991215. 
380 Intervju kommunstyrelsens ordförande Johnsson 991209. 
381 Intervju kommunalråd Gustavsson 991209; se även gruppledare Nilsson 991215; kommunalråd Lindgren 
991210. 
382 Intervju styrelseordförande Burlin 991129. 
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5.6.4 Avslutande analys: ”bolagsparti” som mobiliserar stöd 
 
Både under 1980- och 1990-talen präglades relationerna mellan förtroendevalda 
politiker och Tekniska verkens ledning av informella kontakter. Aktörer som hade 
sådana kontakter ville bibehålla dessa, eftersom de därigenom hade stora möjligheter 
att utöva makt i olika energifrågor. För de som saknade dessa kontakter var det svårt 
att påverka besluten. För en aktör som stod ”utanför” var det svårt, om inte omöjligt, 
att veta när ett beslut skulle fattas och av vem. De utredningar och omorganisationer 
som skedde under 1990-talet hade som mål att tydliggöra ansvarsförhållanden och att 
göra beslutsprocesser mer genomskinliga. Enligt intervjupersonerna var detta ett arbete 
som fortfarande pågick och där ett slutdatum inte hade satts upp. 

Tekniska verkens ledning kunde utnyttja sina styrelseledamöter för att även mer 
formellt mobilisera stöd i olika frågor i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. 
Bolagsstyrelsen beskrevs som ett ”bolagsparti” för att styrelseledamöterna ofta stod 
enade över partigränserna i frågor som hade koppling till Tekniska verken. Detta var 
emellertid inget som problematiseras av mina intervjupersoner. Som en mer 
problematisk fråga framhävdes istället att de förtroendevalda agerade efter sin 
politiska övertygelse snarare än för bolagets bästa i bolagsstyrelsen. De som agerade 
på detta sätt hade inte förstått sin uppgift i styrelsen, hävdade aktörerna samstämmigt. 
Det var emellertid ingen som tog upp att de förtroendevalda politikerna som bildade 
partiöverskridande ”bolagspartier” har missförstått sin uppgift att representera ett parti 
i kommunfullmäktige.  

Det framkom samtidigt en dubbelsidig bild av representationen i Tekniska verkens 
styrelse. Dels fanns den juridiskt riktiga, d.v.s. att varje ledamot har ett personligt 
ansvar och inte deltar som företrädare för ett parti. Dels fanns den rakt motsatta bilden, 
att ledamöterna deltar just som företrädare för sitt parti (vilket de också gör). Hade de 
inte varit förtroendevalda politiker som invalts i fullmäktige till ett visst parti hade de 
inte ingått i Tekniska verkens styrelse. De förtroendevalda politikerna upplevde också 
att de ibland måste inta vissa positioner i styrelsen, eftersom de av väljarna sågs som 
företrädare för ett visst parti oavsett i vilket forum den förtroendevalda befann sig. 

De förtroendevalda politikerna tyckte att det var viktigt att deras respektive parti 
hade en representant i Tekniska verkens bolagsstyrelse, för annars kunde partiet inte 
utöva makt över bolagsstyrelsens dagordning och indirekt över energisystemet. 
Företrädare från partier som inte hade en plats i bolagets styrelse upplevde att de 
utestängdes från att utöva makt över stora delar av energisystemet, eftersom merparten 
av all diskussion om energisystemets tillförselverksamhet skedde i bolagsstyrelsen och 
inte i fullmäktige. Partier utanför styrelsen var utestängda ifrån dialogen mellan 
bolagsstyrelsen och Tekniska verkens ledning. Det skäl som framhölls för att ha en 
politisk tillsatt styrelse var just att de förtroendevalda politikerna därigenom hade 
ytterligare en möjlighet att styra bolaget.  

Det fanns vissa uttalade regler kring vad som tilläts och inte tilläts komma upp på 
en bolagsstyrelsens dagordning. Styrelseledamöterna framhöll i enlighet med dessa 
regler att det inte fanns några politiska diskussioner i styrelsen, samtidigt som de 
framhöll svårigheterna med att bedöma vad som var en politisk fråga och som därmed 
borde behandlas i fullmäktige. Det fanns en ”gråzon” här som var otydlig. På oklara 
grunder hindrades vissa frågor från att komma upp på dagordningen genom hänvisning 
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till rådande procedurer och regler, medan andra släpptes upp, även om alla var överens 
om att dessa var ”politiska”.  

Parallellt med diskussionen om maktfördelning i kommunen fanns ett perspektiv 
som framkom i nästan samtliga intervjuer och det var att ingen på kommunal nivå 
hade möjlighet att påverka energisystemets utformning, utan att det var 
marknadsaktörer och statliga regleringar som bestämde hur energisystemet formades. 
Flera intervjupersoner menade att det i samband med avregleringen av elmarknaden 
blev svårare för kommunala aktörer att utöva makt över energisystemet. Det här 
perspektivet framfördes av aktörerna samtidigt som de bl.a. menade att ägande av 
Tekniska verken var väldigt viktigt just för att kunna utöva makt över energisystemets 
utformning och att kommunen genom sitt ägande kunde främja utvecklingen mot ett 
ekologiskt hållbart system. 

Ägarens styrning gentemot bolaget präglades också av informella kontakter och 
kommunen valde att inte utnyttja t.ex. ägardirektiv i någon större omfattning. Det här 
kan ses som en maktstrategi från både förtroendevalda och representanter från 
Tekniska verken, där de inblandade personerna såg de informella kontaktvägarna som 
ett sätt att öka sitt inflytande över olika energifrågor. Det var också genom dialog med 
bolaget som de förtroendevalda politikerna styrde (och ville styra) Tekniska verken. 
De förtroendevaldas styrning av Tekniska verken har också av tradition skett genom 
dialog snarare än genom formella institutioner såsom ägardirektiv.  

Ansvarsfördelningen mellan olika uppgifter var inte helt klarlagd i kommunen och 
kohandel kring huruvida Tekniska verken eller något förvaltningskontor skulle ansvara 
för att utföra olika uppgifter var ett vanligt inslag i verksamheten. 

Ledningen för Tekniska verken försökte att styra bolaget som vilket aktiebolag som 
helst, men samtidigt kom viktiga ideologiska frågor att prägla bolagets verksamhet. 
Låga taxor var ett exempel på ”politiska beslut” som togs i styrelsen och som 
aktörerna trodde inte hade funnits om bolaget hade haft någon annan än Linköpings 
kommun som ägare. Expansionen av fjärrvärmenätet var ytterligare ett exempel på 
”politiska beslut” som kommit upp under intervjuerna. Aktörerna verkade mena att 
Tekniska verken som grundprincip skulle drivas som ett vinstmaximerande bolag, men 
att hänsyn skulle tas till vissa ideologiska frågor. De ideologiska frågor som uppgavs 
var dels taxefrågan och dels ”miljöfrågor” på ett mer generellt plan. Mina intervjuer 
indikerar enbart fjärrvärmeexpansionen som exempel på en miljörelaterad fråga där 
intervjupersonerna menade att kommunen som ägare hade styrt bolaget utifrån andra 
principer än de rent vinstmaximerande. Varken förtroendevalda politiker eller 
Tekniska verkens ledning verkar heller vilja genomdriva ett beslut som skulle kunna 
påverka bolagets lönsamhet negativt.  
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6. Fallstudien i Norrköpings kommun 
 
I det här kapitlet skall fallstudien i Norrköping presenteras. Här analyseras 
kommunens organisation, det kommunala energisystemets uppbyggnad samt de många 
omorganiseringarna av kommunens tillförselverksamhet som har gjorts under 
perioden. Därefter följer en analys som är uppbyggd kring de fem olika områden som 
tidigare nämndes (se kapitel 4). Först kommer processen bakom Norrköpings val av 
bränsle i produktionen, där kommunen bytte bränsle tre gånger. Kommunen gick 
under en 30-årsperiod från att använda olja till att använda kol och därefter biobränsle. 
Kommunens energiplanering diskuteras där fyra energiplaner antagits under åren 
1977-2001. Även den kommunala energihushållningsverksamheten och energi-
rådgivningen analyseras. I samband med det diskuteras också en konflikt kring ett 
bostadsprojekt som fått statliga bidrag till energieffektiva åtgärder. Kommunens arbete 
med en Agenda 21-plan och dess betydelse för det kommunala energisystemet 
diskuteras därefter. Kapitlet avslutas med en analys av tillförselverksamhetens 
organisering och kommunens ägarroll.  
 

6.1 Kommunen och dess organisation 
 
 

 
 

Bild 3 Drottninggatan i Norrköping 

 
Norrköping ligger i Östergötland och är grannkommun med Linköping. Norrköping är 
en av Sveriges större kommuner med sina 123 000 invånare.383 Liksom Linköping 
organiserades Norrköpings kommun fram till år 2004 efter en beställar-utförarmodell, 
vilket innebar att beställarnämnder slöt avtal med kommunala och privata utförare. 
Totalt hade kommunen då nitton kommunala nämnder, varav tre var berednings- och 
                                              
383 http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/. 



Kapitel 6 

 128 

planeringsnämnder som skulle bereda ärenden och fatta beslut inom sina respektive 
områden inför behandlingen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det fanns 
dessutom fem beställarnämnder med ansvar för olika områden samt nio 
kommundelsnämnder som ansvarade för olika geografiska områden. Beställar- och 
kommundelsnämnderna slöt avtal med både privata och kommunala utförare. Den 
kommunala ”tjänsteproduktionen” bedrevs i över tvåhundra så kallade utförarenheter, 
som producerade tjänster på uppdrag av kommunens nämnder och kontor. 
Kommunens utförarenheter var självständiga enheter med eget ekonomiskt ansvar. Det 
var emellertid kommunstyrelsens produktionsutskott som ansvarade för utförar-
organisationen, vilket bl.a. innebar att utskottet ansvarade för att enheterna höll sig 
inom angivna budgetramar och att tjänsterna höll utlovad kvalitet. I Norrköping fanns 
två myndighetsnämnder, nämligen Socialnämnd och Bygglovs- och miljöskydds-
nämnd. Därutöver ägde Norrköpings kommun bl.a. Norrköping Miljö och Energi AB 
(NME), Hyresbostäder i Norrköping AB och Norrköpings Kommunala Fastighets AB. 

Norrköping har haft en stark socialdemokratisk majoritet under tiden 1977-94. 
Hösten 1994 blev det borgerligt styre med moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna 
och centern i majoritet. Hösten 1998 återtog sedan socialdemokraterna majoriteten i 
kommunen.384 
 
 

 

 
 

 
 

Figur 5 Karta över Norrköpings kommun (ej skalenlig, eget upphov) 

 

                                              
384 Mailsvar Kommunstyrelsens ledningskontor 021104. 
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6.1.1 Energisystemets uppbyggnad och struktur 
 
I Norrköping byggdes tidigt ett gasverk upp genom privat initiativ. År 1849 tecknades 
kontrakt mellan entreprenören Alexander Keiller och Norrköpings stad om uppförande 
av ett gasverk för belysning av stadens gator och allmänna och enskilda byggnader. 
Gasverket stod klart år 1851. År 1888 köpte Norrköpings stad det privata Gas-
belysningsaktiebolaget. Skälet till det var främst att gasverket gav en årlig vinst på 
över 100 000 kronor som nu skulle komma staden till del.385 

År 1901 tillsattes en ”Elektricitetskommitté” som utarbetade ett förslag till 
utbyggnad av elektriska spårvägar och ett elverk i stadens regi. Den kommunala 
eldistributionen började hösten 1903 med köpt elkraft från Bergsbron AB. Den 10 
mars 1904 påbörjades strömleverans till spårvägen från det dieselkraftverk som 
Norrköping stad låtit sätta upp. Detta datum brukar också anges som födelsedatum för 
Norrköpings Elektricitetsverk och Spårvägar.386 

År 1952 var Norrköping en av de första kommuner som introducerade fjärrvärme i 
stadens centrala delar. Den stora fjärrvärmeexpansionen skedde under slutet av 1960-
talet och början av 1970-talet, då det i Norrköping byggdes flera bostadsområden. 
Mellan åren 1968 och 1972 fördubblades fjärrvärmeomsättningen och omkring år 
1976 var så gott som hela Norrköpings innerstad anslutet bortsett från småhussektorn. 
Nyanslutningarna till gasverket minskade samtidigt, vilket resulterade i en försämrad 
ekonomi för gasverket. År 1972 beslutade kommunfullmäktige därför att gasverket 
skulle avvecklas under en 15-årsperiod. År 1988 upphörde gasleveranserna.387  

Trots att Norrköping sedan början av 1940-talet haft tillgång till kraftvärme, d.v.s. 
samproduktion av elkraft och värme, täcktes merparten av elkraftsbehovet fram till 
början av 1970-talet genom inköp från Statens Vattenfallsverk. Samarbetet med 
Vattenfall utökades i början av 1970-talet då kommunen och Vattenfall tillsammans 
byggde Bråvallaverket, som var ett oljeeldat kraftvärmeverk. Vattenfall och 
Norrköpings kommun ägde 50 procent vardera av aktierna i Bråvallakraft Aktiebolag 
(BKAB), som i sin tur ägde Bråvallaverket. På 1970-talet utgjorde Bråvallaaggregatet 
basen i Norrköpings energiproduktion. Bråvallaverket var utformat för samproduktion 
av elkraft och värme genom oljeeldning.388 

Under 1960- och 1970-talen byggdes ytterligare ett stort oljeeldat kraftvärmeverk 
upp i Norrköping, nämligen NE-stationen (där NE står för Norrköpings Energiverk). 
Som mest fanns sju pannor och sex turbiner i drift i NE-stationen. Från slutet av 1990-
talet kom NE-stationen främst att användas som en reservanläggning.389 

Norrköpings energisystem var under 1970-talet i stort sett helt baserat på olja. De 
kraftiga oljeprisstegringarna under 1970-talet drabbade därför Norrköpings energi-

                                              
385 Kaijser, A (1986); Norrköpings Kommunala Affärsverk (1993), Affärsverken genom tiderna. En 
dokumentation i ord och bild, s 12. 
386 Energiplan för Norrköping (1985), s 8; Norrköpings Kommunala Affärsverk (1993), s 6.  
387 Energiplan för Norrköping (1985), s 9; Årsberättelse Norrköpings Energiverk och Norrköpings Kraft AB, 
1988; NKABs ansökan till koncessionsnämnden för miljöskydd 1991-06-17, ”Ansökan enligt miljöskyddslagen 
om villkor för drift av produktionssystem för fjärrvärme och elkraft i Norrköping”; Norrköpings Kommunala 
Affärsverk (1993), s 15. 
388 Energiplan för Norrköping (1985), s 9; NKABs ansökan till koncessionsnämnden för miljöskydd 1991-06-17; 
Norrköpings Kommunala Affärsverk (1993), s 8. 
389 NKABs ansökan till koncessionsnämnden för miljöskydd 1991-06-17. 
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system hårt och ett arbete inleddes med att ersätta oljan med annat bränsle. Norrköping 
byggde därför upp ett nytt koleldat kraftvärmeverk på Händelö några kilometer utanför 
kommunens centrum. Händelöverket togs i bruk år 1983.390  

I och med oljekriserna på 1970-talet steg priset på olja, vilket medförde att 
Bråvallaverket var helt avstängt mellan åren 1982-86. Därefter kom verket under 
vinterhalvåret att stå i beredskap för det svenska storkraftsnätet. På 1990-talet köpte 
Norrköpings kommun Vattenfalls aktier i BKAB. Ungefär samtidigt, år 1991, gick 
Linköpings energibolag, Tekniska verken, in som delägare i BKAB med 30 procent.391 

År 1979 påbörjades en energirådgivningsverksamhet riktad till allmänheten då 
kommunen erhöll statligt bidrag. Till att börja med fanns en energirådgivare anställd. 
Efterhand anställdes ytterligare rådgivare och år 1982 fanns tre tjänster för denna 
verksamhet. Energirådgivningen var helt finansierad genom statliga bidrag. År 1985 
upphörde statsbidraget för den kommunala energirådgivningen och då upphörde också 
Norrköpings energirådgivare med sin verksamhet.392 

Mellan åren 1986 och 1992 saknades en kommunal energirådgivning i Norrköping, 
men år 1992 fick NME i uppdrag av kommunstyrelsen att ansvara för 
energirådgivning till kommuninvånarna. Det var emellertid först år 1998 som två 
energirådgivare tillsattes av NME. Fram till år 1998 hade NME gett allmänna råd till 
de invånare som tog kontakt med bolaget. I och med att två energirådgivare anställdes 
blev verksamheten mer organiserad och bl.a. började NME annonsera på sin hemsida 
om att tjänsterna fanns och genomföra riktade kampanjer till olika grupper.  

År 1992 började processen med att ta fram en lokal Agenda 21-plan för 
Norrköpings kommun. Agenda 21-planen innehöll bl.a. mål och riktlinjer för hur ett 
ekologiskt uthålligt energisystem skulle uppnås. År 1994 öppnade Agenda 21-kontoret 
som då hade fem personer visstidsanställda.393 År 1995 blev Agenda 21-kontoret en 
egen förvaltning och då anställdes tre Agenda 21-samordnare. 

Hösten 1993 togs en ny pannenhet i Händelöverket i drift. Den nya pannan kunde 
eldas med antingen 100 procent biobränsle eller 100 procent kol. Hösten 1996 byggdes 
också en av de ursprungliga kolpannorna om till biobränslebaserad produktion. Sedan 
år 1998 genererades i huvudsak all fjärrvärme med biobränslen, medan elproduktionen 
fortfarande delvis baserades på kol.394 
 
 

                                              
390 KH nr 53/81; Energiplan för Norrköping (1985), s 9; NKAB, Händelöverket, informationsbroschyr.  
391 Kf § 44/88; KH nr 38/88; NKABs ansökan till koncessionsnämnden för miljöskydd 1991-06-17; kf § 280/91; 
KH nr 237/91; Årsberättelse 1991 Norrköpings Energiverk och Norrköpings kraft AB. 
392 Oljereduktionsplan för Norrköpings kommun, (1982), s 19; Energiplan för Norrköping (1985), s 12. 
393 Visstidsanställningen varade i sex månader. 
394 NEAB; Ny miljöpanna på Händelö, Informationsbroschyr; Årsberättelse Norrköpings Energiverk och 
Norrköpings Kraft AB 1986; Revland, M (1997), Miljödeklaration av Norrköping Energi AB:s produkter med 
hjälp av livscykelanalys, examensarbete, LiTH, s 11; NME årsberättelse 1999, s 24. 
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Figur 6 Översiktlig bild av energiutvecklingen i Norrköping 

 

6.1.2 Energitillförselns organisation i energiverk och energibolag 
 
Norrköpings tillförselverksamhet omorganiserades flera gånger under den undersökta 
perioden och det skedde flera namnbyten på kommunens energibolag. Fram till år 
1980 ingick energiverksamheten i Norrköpings Kommunala Affärsverk, vilket 
bildades år 1914 genom en sammanslagning av gasverket och Norrköpings 
Elektricitetsverk och Spårvägar. Gasverksrörelsen hade då funnits i staden sedan år 
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1851 och elverket sedan år 1904. Affärsverkens verksamhet utvidgades och kom att 
omfatta även busstrafik år 1949 och fjärrvärmerörelsen år 1951.395 

År 1980 skildes lokaltrafiken från affärsverken och blev en fristående kommunal 
förvaltning, varefter affärsverken bytte namn till Norrköpings Energiverk. 
Norrköpings Energiverk var organisatoriskt uppdelat på fyra verk. Kraftverket svarade 
för el- och värmeproduktion samt råkraftinköp. Värmeverket svarade för 
värmedistribution, medan Elverken svarade för eldistribution. Gasverket slutligen 
svarade för såväl produktion som distribution av gas. Fram till mitten av 1980-talet 
fanns det två bolag och två förvaltningar som hade hand om energiproduktionen i 
kommunen. De två bolagen var  
• det helägda Norrköpings Kraft AB (NKAB), som ägde Händelöverket samt två 
vattenkraftstationer i Slattefors och Hovetorp.  
• Bråvalla Kraft AB (BKAB) där Norrköpings kommun ägde 50 procent. BKAB stod 
som ägare till Bråvallaverket.  
 
De två förvaltningarna var  
• Norrköpings Energiverk som ansvarade för NE-stationen och Hetvattencentraler 
• Händelö oljeförvaltning, som ansvarade för en andel i oljelager.396  

År 1986 var det dags för en ny omorganisation då all verksamhet som tidigare skett 
i Bråvalla krafts regi överfördes till NKAB. Norrköpings Energiverk blev ett rent 
distributionsföretag med undantag av den gas som till år 1988 producerades vid 
gasverket och den värmeproduktion som värmeverket ombesörjde i de provisoriska 
hetvattencentralerna. NKAB kom att äga NE-stationen och hetvattencentralerna samt 
förvalta Bråvallaverket. Norrköpings Energiverk organiserades nu på tre verk: 
värmeverket som svarade för värmedistribution, elverket som svarade för 
eldistribution och gasverket som svarade för såväl produktion som distribution av gas. 
Samtliga personal var anställd av Norrköpings Energiverk.397 

Omorganisationen delade in kommunens energiverksrörelse i två huvud-
organisationer. Produktion och inköp av energi skedde i bolagsform genom bolaget 
NKAB, medan distributionen skedde i förvaltningsform genom Norrköpings 
Energiverk. Både NKAB och Norrköpings Energiverk hade en egen styrelse. Det var 
samma personer som tillhörde båda styrelserna398 och förvaltningschefen vid 
Energiverken var också verkställande direktör i NKAB.399 

Som en följd av att regeringen lagt förslag om att reformera elmarknaden beslöt 
Norrköpings kommun att vid årsskiftet 1993/94 omorganisera sin energiverksamhet. 
Hela kommunens energiverksrörelse lades i bolaget NKAB, vilket i praktiken skedde 
genom att NKAB köpte Energiverkens distributionsverksamhet för 350 miljoner 
kronor. Hela energiverksamheten blev samlad i ett bolag med namnet Norrköpings 

                                              
395 Norrköpings Kommunala Affärsverk (1993), s 5. 
396 Norrköpings Energiverk, Årsberättelse 1980, s 2; Årsberättelse Norrköpings Energiverk 1980-1985; KH nr 
114/85. 
397 KH nr114/85; Årsberättelse Norrköpings Energiverk och Norrköpings Kraft AB 1986. 
398 Det var samma personer med undantag av ett kommunalråd som enbart satt i NKABs styrelse mellan åren 
1986-1990. 
399 Kf § 131/85; KH nr114/85. 
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Energi AB (NEAB). Redan år 1992 hade kommunen också sålt BKAB till NKAB för 
80 miljoner kronor. 400 

Under år 1996 förvärvade Norrköpings Energi ytterligare ett bolag, nämligen 
Norrköpings Kommunala Renhållnings AB (NKR). Samma år började man inom 
kommunen diskutera möjligheten att skapa ett sammanhållet kommunaltekniskt 
försörjningsbolag. Bakgrunden var att kommunen på olika sätt försökte förbättra sin 
budget genom att effektivisera sin verksamhet. Under budgetarbetet övervägdes olika 
lösningar beträffande det tekniska området, där ett av huvudalternativen var att sälja 
hela eller delar av NEAB. En försäljning blev inte aktuell, eftersom 
fullmäktigeledamöterna menade att det var viktigt att behålla kontroll över 
verksamheten och även behålla viktig kompetens inom kommunkoncernen. 
Fullmäktigeledamöterna hade emellertid fortfarande behov av att sänka kommunens 
årliga räntekostnader samt av att få intäkter genom kapitalrationaliseringar. Därför 
tillsattes en utredningsgrupp bestående av bl.a. förtroendevalda politiker som skulle 
utreda förutsättningarna för ett sammanhållet tekniskt försörjningsbolag. Utredarna 
föreslog en sammanslagning av NEAB, VA-rörelsen och Norrköpings 
stadsentreprenad, vilket skulle ge de önskade ekonomiska effekterna. Utredarna 
menade att ett sammanhållet tekniskt försörjningsbolag skulle ge förutsättningar för 
samordning och rationaliseringar, bättre politisk styrning och en samordnad 
kundtjänst. Den politiska styrningen, menade utredarna, skulle bli bättre genom att 
politikerna kunde styra ur ett helhetsperspektiv: både genom ägardirektiv och genom 
att utveckla en ”styrdialog och samspel mellan kommunledningen och 
bolagsstyrelsen”.401  

Den 1 april 1997 överläts således VA-rörelsen och Norrköpings Stadsentreprenad 
till NEAB för 359 miljoner kronor. Samtidigt ändrades bolagets namn till Norrköpings 
Miljö och Energi AB (NME). NME bestod nu av NEAB, NKR, Norrköpings vatten 
och Norrköpings Stadsentreprenad.402 

Diskussionen om att eventuellt sälja ut energibolaget fanns emellertid kvar inom 
kommunen och när NME bildades uttalade kommunfullmäktige att bolagsbildningen 
skulle konstrueras på ett sådant sätt att en eventuell framtida delutförsäljning 
möjliggjordes. År 1997 krävde miljöpartiet att det skulle bli en folkomröstning i frågan 
om att sälja NME. Motionen avslogs i fullmäktige och förutom miljöpartiet 
reserverade sig också vänsterpartiet mot beslutet. Två år senare sålde emellertid 
Norrköpings kommun 49 procent av aktierna i NME till Sydkraft AB för 1 350 
miljoner kronor. NME ägdes därefter till 51 procent av Norrköpings kommun och till 
49 procent av Sydkraft. I fullmäktige reserverade sig centern och vänsterpartiet mot 
beslutet. Bakgrunden till försäljningen var kommunens dåliga ekonomi, som 
fullmäktigeledamöterna hoppades förbättra med hjälp av försäljningssummans 
avkastning. Ytterligare ett skäl som talade för en delutförsäljning var att kommunen 
bedömde att i och med den avreglerade elmarknaden var det viktigt att finna en partner 
med kapacitet och intresse för att medverka till att vidareutveckla bolaget.403  

                                              
400 Proposition. 91/92:133; kf § 184/92; KH nr 127/93; Norrköpings energi Årsberättelse 1993. 
401 Kf § 42/96; Norrköpings Energi Årsberättelse 1996; Ledningsgruppen för utredningsarbetet om ett 
sammanhållet tekniskt försörjningsbolag 97-02-25, ”Förslag till inrättandet av ett sammanhållet tekniskt 
försörjningsbolag”, s 2. 
402 NME Årsberättelse 1997.  
403 KH nr 79/99; kf § 107/99; motion mp 97-10-23; kf § 119/98. 
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Den 1 januari 2001 blev Sydkraft ensam ägare av NME. Sydkraft betalade 1 405 
miljoner kronor, vilket gjorde att Sydkraft sammanlagt betalade 2 755 miljoner kronor 
för bolaget. Kommunen använde försäljningsintäkten till att amortera skulder så att 
kommunen skulle bli skuldfri samt till att stärka pensionsfonder för att på lång sikt 
kunna använda dessa fonder till utbetalning av pensioner.404 

Under den period som jag har valt att studera, d.v.s. åren 1977-2001, ändrade 
energibolaget namn ett flertal gånger. Följande namn har använts under perioden: 

 
Norrköpings Kommunala Affärsverk 1977-79 
Norrköpings energiverk 1980-1985  
Norrköpings Energiverk och Norrköpings Kraft AB 1986-1993  
Norrköpings Energi AB 1994-1996 
Norrköping Miljö och Energi AB 1997-2000 
Sydkraft AB 2001- 
 
Detta skapar vissa språkmässiga bekymmer för hur jag i min framställning ska kunna 
hänvisa till bolagets energiverksamhet utan att skapa en onödig förvirring. Jag har valt 
att genomgående använda mig av NME i mina hänvisningar till kommunens 
energiverk och energibolag, med förhoppning om att läsaren enklare ska kunna följa 
med i de olika resonemangen. Även om detta förfaringssätt inte är historiskt korrekt, 
så har kärnan i de olika försörjningsbolagen varit detsamma, nämligen det har hela 
tiden varit en kommunalägd rörelse med syfte att handha energiproduktion och 
distribution för kommunens invånare. 

                                              
404 www.norrkoping.se/norrkoping/senaste_nytt/arkiv/press001017.html,  



  Fallstudien i Norrköpings kommun 

 135 

6.2 Stora förändringar i tillförselsystemet – från olja till kol till 
biobränsle 
 
Detta avsnitt syftar till att analysera de val som gjorts vad gäller produktions-
anläggningar och val av bränsle i energiproduktionen. Under en relativt kort period har 
Norrköpings tillförselsystem stått inför stora förändringar. Under en trettioårsperiod 
bytte Norrköping bränsle tre gånger och i samband med det byggdes redan befintliga 
anläggningar om eller så byggdes helt nya anläggningar. Det som var anmärkningsvärt 
i Norrköping var hur snabbt tillförselverksamheten ställdes om och anpassades till de 
nya tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som ett byte av bränsle 
medförde. En analys görs här av bakgrunden till de många omställningarna. Varför 
och hur har omställningarna genomförts?  
 

6.2.1 Att byta från olja till kol 
 
Bränslet i Norrköpings energisystem baserades på olja under 1970-talet, med undantag 
för den vattenkraft som fortfarande fanns i systemet. I början av 1970-talet byggdes 
Bråvallaverket tillsammans med Vattenfall och under 1970-talet svarade verket för 
basen i kommunens energiproduktion. Bråvallaverket var utformat för ren oljeeldning 
och enbart för samproduktion av elkraft och värme. Förutsättningarna för oljeeldning 
förändrades emellertid drastiskt på 1970-talet i och med de ökade oljepriserna. Detta 
medförde att samarbetet mellan Vattenfall och Norrköping förändrades. Norrköpings 
kommun hade gått in som delägare i BKAB med en förväntan om att verket skulle ha 
en åretruntproduktion av el och värme för kommunens behov, en så kallade 
baslastproduktion. För att Norrköping skulle få avsedd nytta av verket fordrades att 
Vattenfall samtidigt nyttjade sin halva av anläggningens kapacitet. Under de första 5-6 
åren kördes planenligt Bråvallaverket som baslastenhet och fram till år 1977 
producerades utöver Norrköpings behov även elkraft för leverans till stamlinjenätet.405 

Vattenfall började under slutet av 1970-talet att bygga upp en ny produktions-
apparat kring kärnkraften och i och med oljekrisens prishöjningar fick 
kärnkraftsverken en mycket lägre relativ produktionskostnad än Bråvallaaggregatets. 
Därmed avstod Vattenfall från att göra kraftuttag från sin andel i Bråvallaverket. 
Vattenfalls ”avhopp” tillsammans med oljekrisen drabbade Norrköping, eftersom 
kommunen inte kunde få lönsamhet genom att bara driva sin halva av produktionen.406 

Norrköping var därför i slutet av 1970-talet dels i behov av en kraftvärme-
anläggning som var i drift och dels i behov av att minska energisystemets 
oljeberoende. Det stora oljeberoendet syntes bl.a. i att fjärrvärmeproduktionen år 1979 
baserades till 86 procent på olja.407 En utredning påbörjades om att ersätta oljan med 
annat bränsle. Utredningen utmynnade år 1981 i en ansökan till koncessionsnämnden 
för miljöskydd om att få uppföra ett kraftvärmeverk som skulle använda kol som 

                                              
405 NKABs ansökan till koncessionsnämnden för miljöskydd 1991-06-17; Norrköpings Kommunala Affärsverk 
(1993), s 8.  
406 KH nr 38/88. 
407 Oljereduktionsplan (1982). 
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bränsle. NME, som hade gjort utredningen, menade att det enda realistiska alternativet 
till olja som bränsle var stenkol. En stor fördel med kolet, som NME lyfte fram, var att 
Norrköping redan tidigare hade använt kol som bränsle och således hade både 
kunskaper och en del av den tekniska infrastrukturen som krävdes. De befintliga äldre 
produktionsanläggningarna i kvarteret Triangeln, där NE-stationen låg, var med 
undantag av ett aggregat utförda för koleldning. De hade fram till mitten av 1950-talet 
eldats med kol. Anläggningarna hade ställts om till oljedrift när oljan blev billig på 
1950-talet.408  

De redan befintliga pannorna i kvarteret Triangeln ansågs emellertid gamla och 
slitna och dessutom menade NME i ansökan att läget i kvarteret Triangeln inte var 
lämpligt för kolhantering. Därför föreslog NME att ett nytt verk skulle byggas på 
Händelö, som ligger 4 kilometer från kommunens centrum. NME såg möjligheten att 
skapa ett ”energicentrum” för Norrköping på Händelö där kommunens samtliga 
energianläggningar skulle kunna samlas. NMEs ansökan beviljades av koncessions-
nämnden och det nya koleldade kraftvärmeverket på Händelö togs i bruk under 
1983.409 Samtidigt ställdes den gamla NE-stationen om för koleldning. År 1980 
ställdes två av pannorna om och kort därefter kom även den tredje pannan att använda 
kol. Vid den kraftiga prisuppgången av olja i slutat av 1970-talet skedde en 
systematisk övergång från olja till andra bränslen, där just kol valdes av många 
kommuner i Sverige.410 

Dåvarande styrelseordförande i NME vittnade om Norrköpings stora bekymmer 
med sin produktionsapparat på 1970-talet och början av 1980-talet. Dels var det 
ekonomiskt bekymmersamt för Norrköping att få energiverksamheten att ekonomiskt 
gå ihop på grund av det stora och kostsamma oljeberoendet. Dessutom ansågs 
oljeeldningen som ett ”bekymmer” ur miljösynpunkt. Övergången till kol medförde 
därför stora förbättringar både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. De förändringar som 
initierades i Norrköpings energitillförsel under 1980-talet hänfördes av de inblandade 
till 1970-talets oljekris:  

”Allt man gjorde då var som en reaktion på oljekrisen.”411 

 
Valet av kol föll sig naturligt i Norrköping, främst eftersom det redan fanns gammal 
utrustning som kunde tas i bruk igen. Det fanns sedan tidigare erfarenhet från 
koleldning i Norrköping, vilket gjorde att aktörerna från början hade en positiv 
inställning till kol. Koleldning var en beprövad teknik som hade fungerat bra tidigare. 
Kunskapen om koleldning fanns emellertid inte kvar inom NME, eftersom 
koleldningen upphört redan på 1950-talet, varför NMEs personal var tvungna att lära 
sig tekniken igen. Dåvarande kraftvärmechef konstaterade:  

”På 70-talet kom oljekrisen och då började vi damma av den gamla kolpannan som stod här 
nere. Vi började lära oss hur man eldade med kol. Det var få som kunde det. Vi gick över till 

                                              
408 Kf § 59/81. 
409 KH nr 53/81; Energiplan för Norrköping (1985), s 9; NKAB; Händelöverket. 
410 År 1985 baserades de kommunala värme- och kraftvärmeverken till 39 % på olja och 25 % på kol. År 1990 
var det största bränslet kol som svarade för 20 % av totalt tillförd energi, medan oljan bara svarade för 9 % 
(Svenska värmeverksföreningens statistik 1985, Svenska värmeverksföreningens statistik 1990). 
411 Intervju VD Egard 010216; se även marknadschef NME Gustafsson 010309; NMEs styrelseordförande 
Breström 010315; fullmäktigeledamot Bredin 010427; fjärrvärmechef Tunesson 010411. 



  Fallstudien i Norrköpings kommun 

 137 

olja på 50-talet och då tappade vi det, men utrustningen fanns kvar. Det var relativt enkelt för 
oss att starta om och börja träna oss på koleldning.”412 

 
Dåvarande kraftverkschefen menade att kolet sågs som en långsiktig satsning. Det 
stora problemet i början av 1980-talet var oljeberoendet och NMEs tjänstemän trodde 
då att kolet skulle vara konkurrenskraftigt för lång tid framöver:  

”Vi satsade stort och i och med det flyttade vi också våra basproduktionsanläggningar 
härifrån triangeln ut till Händelö. Då byggde vi två nya pannor på vardera 125 MW och det 
var enbart för kol. Det var på de direktiven som regeringen gav oss. Hjälp oss att komma 
bort från oljeberoendet. Det var budskapet efter oljekrisen. Vi måste minska 
oljeberoendet.”413  

 
Norrköping ställde på relativt kort tid, d.v.s. 4-5 år, om sitt energisystem från att vara 
nästan helt beroende av olja till att nästan uteslutande använda kol. Kommunen hade 
gått från att år 1979 ha en fjärrvärmeproduktion som till drygt 80 procent baserades på 
olja, till att år 1985 ha en värmeproduktion som till 85-90 procent var baserat på kol.414 
Vid både olje- och kolintroduktionen byggde Norrköping också upp infrastruktur med 
hamn och lagringsmöjligheter. Under 1990-talet ställdes sedan energisystemet om 
ytterligare en gång, men denna gång valdes biobränsle. Omställningen till biobränsle 
verkade inte ha varit lika självklar som omställningen från olja till kol var.  
 

 
 

Bild 4 Händelöverket år 2004 

 

                                              
412 Intervju marknadschef NME Gustafsson 010309. 
413 Ibid. 
414 Oljereduktionsplan (1982); Energiplan för Norrköping (1985), s 28. 
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6.2.2 Att byta från kol till biobränsle 
 
I slutet av 1980-talet ansökte NME hos koncessionsnämnden för miljöskydd om att få 
uppföra ytterligare ett kraftvärmeverk på Händelö, Händelö II. Motivet till att bygga 
Händelö II var enligt NME att samla energiverksamheten på en plats och samtidigt att 
öka den egna elproduktionen. Det redan befintliga Händelöverket klarade nämligen 
bara av att producera 35 procent av Norrköpings elbehov. Förklaringen till det dåliga 
elutbytet var att kraftvärmeverket på Händelö i första hand var uppfört för att förse 
fjärrvärmenätet med producerad värme. Det var alltså inte optimerat för elproduktion. 
Med ett kraftvärmeverk som byggdes för största möjliga kraftproduktion skulle 
produktionen av kraftvärme på den tidens värmeunderlag kunna öka med mer än 50 
procent uppgav NME i sin ansökan. Det nya Händelöverket motiverades alltså av att 
det till skillnad från det tidigare blocket skulle optimeras för kraftproduktion.415 

NME ansökte år 1989 hos koncessionsnämnden för miljöskydd för att få använda 
kol i produktionen. Den här gången mötte emellertid bränslevalet motstånd. NMEs 
ansökan gick ut på remiss till flera utomkommunala instanser bl.a. Överstyrelsen för 
Civil Beredskap, Kraftsam, Boverket och Statens energiverk. Bland remissvaren var 
den stora majoriteten positiv till förslaget, men bl.a. Naturvårdsverket 
rekommenderade avslag, eftersom man menade att andra bränslealternativ än kol 
måste utredas innan man kunde godta ansökan.416 

I Norrköpings kommunfullmäktige tillstyrktes ansökan, men även här kom kritik 
mot att just kol hade valts som bränsle. Vänsterpartiet, kristdemokraterna och 
miljöpartiet kritiserade NMEs ensidiga satsning på kol och förordade satsningar på 
alternativa bränslen såsom biobränsle. Dessa tre partier ifrågasatte också behovet av ett 
nytt verk. Vänsterpartiet konstaterade att tillstånd till elproduktion genom kondensdrift 
inte borde ges, eftersom det var behovet av värme till kommuninvånarna som borde 
vara avgörande för elproduktionens storlek. Vänsterpartiet menade att NMEs 
huvudsyfte skulle vara att tillgodose kommuninvånarnas värmebehov, inte deras 
elbehov. Kristdemokraterna och miljöpartiet ifrågasatte NMEs energiprognoser och 
menade att en effektiv energisparplan och satsningar på energisparrådgivning skulle 
medföra att kommunen skulle sakna behov av ett Händelö II. Miljöpartiet tog i en 
senare reservation också upp att kostnaden för projekteringen, som enligt NME dittills 
uppgått till 3,5 miljoner kronor, kunde ha använts till att istället finansiera ”tre 
energirådgivare i fyra år eller två energirådgivare i sex år.” Detta, menade miljöpartiet, 
hade varit mer värt pengarna med tanke på att Norrköping de senaste åren inte hade 
haft någon energirådgivning.417 

Dessa invändningar till trots godkände koncessionsnämnden ansökan om att få 
bygga en ny anläggning med kol som huvudbränsle. År 1991 lämnade emellertid NME 
in en ny ansökan till koncessionsnämnden där planerna på ett Händelö II nu var 
nedlagda och istället planerade NME att konvertera delar av den befintliga 

                                              
415 Norrköpings kraft ABs ansökan till Bostadsdepartementet 1988-09-30. 
416 Remissvar Statens Naturvårdverk 1989-03-22, ”Yttrande över ansökan av Norrköpings Kraft AB om tillstånd 
enligt 4 kap naturresurslagen att uppföra ett kraftvärmeverk på Händelö i Norrköpings kommun, Östergötlands 
län”. 
417 Kf § 153/89, bilaga b och c; kf § 181/90; Reservation (mp) 1990-05-31. 
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koleldningen på Händelö till biobränsle. Detta skulle göras genom att ytterligare en 
pannenhet byggdes i anslutning till befintliga pannor. Förklaringen som NME uppgav 
till sin ändrade strategi var att införandet av olika miljöavgifter tillsammans med 
trepartiuppgörelsen i riksdagen som kom år 1991 hade försämrat de ekonomiska 
förutsättningarna för Händelö II i så hög utsträckning att projektet inte var värt att 
genomföra.418  

I ansökan härrördes NMEs ändrade inställning till kol som ett resultat av införda 
miljöavgifter och nationell energipolitik. Det som aktörerna under mina intervjuer 
ansåg som den viktigaste förklaringen till konverteringen till biobränsle var att den 
nationella politiken via skattesatsen styrde över mot biobränsle.419  

Det som ytterligare talade för en övergång för biobränsle var, som NMEs 
styrelseordförande uttryckte saken, att det var ett bra  

”miljöpsykologiskt läge att gå över till biobränsle.”420 

 
Biobränsle låg så att säga rätt i tiden. Det som dessutom hade stor betydelse för att 
Norrköping till slut kom att satsa på biobränsle var att NME fick en ny VD. Den 
tidigare VDn hade haft en stor tilltro till kol som bränsle, medan den nytillträdde VDn 
var övertygad om biobränslets framtida potential. I Norrköping var också 1980-talets 
VD starkt förknippat med satsningarna på kol och flera av aktörerna menade att ett 
VD-byte var en förutsättning för Norrköpings satsningar på biobränsle i början av 
1990-talet.421 

Medan 1990-talets VD framställdes som den drivande aktören för att få in 
biobränsle i energisystemet, framställdes 1980-talets VD som den aktör som var 
drivande för att få ett energisystem vars produktion var baserad på kol istället för olja. 
Det fanns emellertid flera aktörer inom NME som drev på för att få en fortsatt 
koleldning och mer eller mindre motarbetade en konvertering till biobränsle:  

”Det fanns krafter som ville flytta hela Bråvalla kraft ut till Händelö och bygga upp det där 
ute. Den förre VDn Bernt Harjö drev flytten av Bråvalla kraft rätt hårt, medan Bengt Egard 
[nya VDn] tyckte att det andra alternativet var bättre. Och det har visat sig vara helt riktigt 
också.”422  

 
Samtidigt fanns det aktörer som långt tidigare hade velat att NME skulle satsa på 
biobränsle. Miljödirektören på miljöledningskontoret var en av de tjänstemän som i 
samband med NMEs lokaliseringsansökan för Händelö II arbetade för att öppna upp 
för en satsning på biobränsle. Miljödirektören deltog i flera möten med NME där hon 
drev på för att få in en skrivning om biobränsle. Till slut fick hon de förtroendevalda 
politikerna att gå med på en sådan skrivning, men när NME  

                                              
418 NKABs ansökan till koncessionsnämnden för miljöskydd 1991- 06-17. 
419 Intervju marknadschef NME Gustafsson 010309; se även VD Egard 010216; Styrelseordförande Breström 
010315; fullmäktigeledamot Bredin 010427. 
420 Intervju NMEs styrelseordförande Breström 010315. 
421 Intervju NMEs styrelseordförande Breström 010315; se även marknadschef NME Gustafsson 010309; 
fullmäktigeledamot Bredin 010427; vice VD Jansson 010425. 
422 Intervju marknadschef NME Gustafsson 010309. 
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”några månader senare var ute och informerade om det här beslutet då var det borttaget.”423  

 
NMEs ledning menade då att biobränsle inte var en realistisk framtida 
ersättningsalternativ till kol. Två år senare hade emellertid NMEs ledning vänt i 
frågan.  

För att kunna hantera det problematiska i att veta vilket bränsle som skulle var 
lönsamt även på lång sikt satsade NME under 1990-talet på att skapa ett mer flexibelt 
system. Enligt NMEs VD var den tillbyggda pannan på Händelö byggd så att den  

”kunde byta mellan kol och biobränsle på två minuter.”424  

 
Fortfarande fanns det kvar kol i elproduktionen. Enligt bl.a. NMEs VD berodde det på 
skattetekniska faktorer. Enligt en lagändring 1992 ska all värmeenergi som nyttiggörs 
som fjärrvärme beskattas. Det medför att om möjligt används skattebefriat bränsle t.ex. 
biobränsle för fjärrvärmeandelen.425 Miljöutredaren på NME menade att som skatte-
systemet var utformat saknades det incitament att försöka få bort kol och olja ur 
elproduktionen:  

”Det är svårt att gå ifrån det kol som vi har kvar när vi producerar el. Beroende på att kol och 
olja då är skattebefriad från koldioxid.”426  

 

6.2.3 Avslutande analys: omställningsvinster betonades 
 
Under en tjugoårsperiod genomförde Norrköping stora förändringar av sitt 
tillförselsystem genom att helt byta bränsle två gånger. Dåvarande VD var en stark 
förespråkare för att i början på 1980-talet välja kol som ersättningsbränsle för olja. 
Kolprisets konkurrenskraft gentemot andra bränslen var en viktig förklaring till att det 
inte blev någon strid om bränslevalet. Kol hade tidigare också använts som bränsle i 
anläggningarna och även om mycket av den tidigare kunskapen gått förlorad under den 
tid som förflutit fanns den gamla utrustningen kvar och kunde tas i bruk igen.  

När bränslefrågan kom upp på kommunfullmäktiges dagordning debatterades både 
om en anläggning över huvud taget behövdes och om Norrköping inte borde satsa på 
ett värmeverk istället för ett kraftvärmeverk. I fullmäktige framfördes även att 
Norrköping borde satsa på alternativa bränslen såsom biobränsle istället för på kol. En 
förklaring till att NMEs nya investering blev omdebatterad i fullmäktige var att den 
nya investeringen sågs som en miljöfråga snarare än en energisystemfråga. Den kritik 
som framställdes i fullmäktige mot NMEs förslag hade en miljöpolitisk prägel och 
handlade om att Norrköping av miljöskäl borde satsa på energihushållningsåtgärder 
istället för på en utbyggd energiproduktion. Även motivet att välja biobränsle framför 
kol handlade om miljön. Det som bidrog till att miljöaspekterna kom att fokuseras vid 
det andra investeringsbeslutet var bl.a. att miljöpartiet, som nytt parti, hade tagit plats i 

                                              
423 Intervju miljödirektör Lindahl 010614. 
424 Intervju VD Egard 010216. 
425 Intervju VD Egard 010216; Kompletterande information från VD Egard via e-post 20040129; se även 
miljöutredare NME Örtenvik 010315; marknadschef Gustafsson 010309; vice VD Jansson 010425. 
426 Intervju miljöutredare NME Örtenvik 010315. 
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Norrköpings kommunfullmäktige vid valet år 1988. De profilerade sig genom att just 
betona vikten av att ta hänsyn till miljöaspekter när olika beslut fattades. Vikten av att 
skapa ett hållbart samhälle var också aktuellt i den allmänna debatten inte minst på 
grund av den så kallade Brundtlandrapporten som kom år 1987. Att energifrågan 
gjordes om till en miljöfråga bidrog förmodligen till att frågan kunde debatteras på ett 
annorlunda sätt och att dittills rådande föreställningar och normer kunde börja 
ifrågasättas. Det var inte längre självklart att ha en ökad efterfrågan på energi som 
utgångspunkt eller att enbart beakta kostnadsaspekter vid val av bränsle.  

Miljöskäl var också ett argument som NME angav två år senare då bolaget hade 
ändrat inställning i bränslefrågan och då ansökte om att få konvertera en panna på 
Händelö från kol till biobränsle. Ytterligare en viktig förklaring till NMEs ändrade 
hållning var att NME hade fått en ny VD som var stark förespråkare för biobränsle. 
Bränslebytet påskyndades förmodligen av VD-bytet. Tankarna om att byta till 
biobränsle introducerades emellertid i slutet av 1980-talet inte av representanter för 
NME, utan av förvaltningstjänstemän och fullmäktigeledamöter. Det stöd som redan 
fanns bland dessa förtroendevalda och tjänstemän bidrog förmodligen senare till valet 
av NMEs nya VD och att han snabbt kunde mobilisera stöd för sina åsikter om en 
konvertering till biobränsle.  

Norrköping gjorde under 1980-talet inte en uttalad satsning på att bygga ett flexibelt 
system med anläggningar som kunde hantera olika slags bränsle beroende på vad som 
för tillfället var det ekonomiskt mest gynnsamma. Den strategin kom först på 1990-
talet. Med tanke på de tidigare erfarenheter som fanns i Norrköping om vad en ensidig 
satsning på ett bränsle kan medföra kan det tyckas förvånande att Norrköping återigen 
i början av 1980-talet valde en ensidig satsning på ett bränsle. Enligt de aktörer som 
jag intervjuat ansågs emellertid kol vara en relativt säker framtidssatsning på 1980-
talet och Norrköpings beslut betraktades då inte som särskilt riskabelt, utan snarare 
som väl underbyggt.427  

Intressanta i Norrköpings bränslebyten var också att NME så snabbt lyckades ställa 
om energisystemet till nytt bränsle. Byte av bränsle medförde inte enbart en 
konvertering av pannor eller uppbyggnad av en ny produktionsanläggning. Det 
krävdes också att nya kontakter med bl.a. leverantörer upparbetas, att man byggde upp 
en kompetens i frågor som berörde det nya bränslet, att omgivningen informerades etc. 
Alla dessa förändringar som fordrades vid bränslebyte gör att ett uppbyggt system ofta 
betecknas som trögt. Det stora problemet i Norrköping var emellertid inte att få stöd 
för stora förändringar, utan snarare att få stöd för att hålla fast vid gamla lösningar. I 
slutet av 1980-talet hade NME stora problem med att övertyga aktörer i förvaltning 
och fullmäktige om att en form av status quo, d.v.s. att fortsätta satsa på kol, var ett 
bättre alternativ än ett byte till ett nytt bränsle.  

En förklaring till att dessa relativt stora beslut kunde genomföras utan något större 
motstånd var att ett bränslebyte vid båda tillfällena ansågs som en ekonomisk 
nödvändighet. Det som betonades var inte systemets omställningskostnader, utan 
snarare de omställningsvinster som ett bränslebyte skulle medföra. Norrköping följde 
de institutionella spelregler som sattes upp och anpassade systemet efter det 
energipolitiska läget i Sverige. På 1970-talet gjorde både det stigande oljepris och 

                                              
427 Jmf även intervjuer med aktörer från Linköping t.ex. VD Öberg 010110; projektchef Moritz 990430; VD 
Salomonsson 991208; fjärrvärmechef Henell 991123. 
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skattesystemets utformning att en fortsatt satsning på olja inte var ekonomiskt rimlig. 
På 1990-talet var möjligtvis skatter och pris mindre avgörande, även om t.ex. 
trepartiuppgörelsen år 1991 signalerade att det skulle bli gynnsamt att satsa på 
biobränsle. Betydelsefullt på 1990-talet verkade även det ”miljöpsykologiska läget” 
vara, som NMEs styrelseordförande uttryckte det. Det fanns i Norrköping liksom i 
större delen av Sverige en stark opinion för ökad miljöanpassning av energisystemet 
och en satsning på biobränsle gav kanske inte direkta ekonomiska vinster men väl 
vinster i opinionsmässig ”goodwill”. Att aktörerna såg till omställningsvinster snarare 
än till omställningskostnader bidrog till att skapa ett flexibelt system där motståndet 
mot stora förändringar kunde bytas ut mot ett uttalat stöd för just sådana förändringar.  
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6.3 Energiplanering med politisk ambition 
 
År 1977 kom som tidigare nämnts lagen om kommunal energiplanering där 
kommunerna uppmanades att utforma kommunala energiplaner. I Norrköping hade 
kommunen fram till år 2001 tagit fram fyra energiplaner. I analysen diskuteras 
planernas innehåll, vilken betydelse energiplanerna hade för utformningen av 
Norrköpings energisystem, vilka aktörer som var involverade i planeringen och hur 
dessa agerade. 
 

6.3.1 Delat ansvar för energiplanering  
 
Med hänvisning till lagen om kommunal energiplanering beslöt kommunstyrelsen i 
november 1981 att tillsätta en projektorganisation för utarbetande av förslag till 
energipolitiskt handlingsprogram för kommunen. Projektorganisationen bestod av en 
ledningsgrupp med fem förtroendevalda politiker samt en arbetsgrupp med företrädare 
för NME, fastighetskontoret, gatukontoret, lokaltrafiken, hälsovårdskontoret, 
planeringskontoret och stadsarkitektkontoret. Norrköpings tre första planer kom åren 
1982, 1984 och 1985 och togs fram av dessa grupper. Vid Energiplan 1996-2000 
beslutade kommunstyrelsen att NME och kommunledningskontorets miljöenhet 
gemensamt skulle arbeta fram en ny energiplan.428 Dessa tillsatte i sin tur en 
arbetsgrupp som innehöll representanter från NME, kommunledningskontorets 
miljöenhet samt Miljö- och hälsoskyddskontoret. NME hade det sammanhållande 
ansvaret. Det var NME som skrev huvuddelen av planen, medan 
kommunledningskontoret främst formulerade mål och ambitionsnivåer. Till gruppen 
knöts en politisk ledningsgrupp som främst diskuterade och påverkade de målförslag 
och inriktningsförslag som arbetsgruppen tog fram.429 En tvärpolitisk intressegrupp 
med representanter från olika miljöorganisationer medverkade också genom att 
kommentera planens utformning. 
 

6.3.2 Energiplanernas utformning 
 
Den första energiplan som ledningsgruppen år 1982 presenterade var en olje-
reduktionsplan. Planen bestod i huvudsak av en redovisning av effekterna av redan 
beslutade åtgärder för att minska oljeanvändningen, där bl.a. kommunens beslut om att 
uppföra ett koleldat kraftvärmeverk på Händelö framhävdes som ett viktigt steg för att 
minska oljeanvändningen för uppvärmning. Planen innehöll också en prognos över 
oljeanvändningen för uppvärmning av bebyggelsen fram till år 1990. I oljereduktions-
planen uppgavs att effekten av energibesparande åtgärder inte kunde bli så stora 
eftersom energibesparande åtgärder i relativ stor utsträckning redan hade vidtagits.430 

                                              
428 KH nr 229/81; Energiplan för Norrköping (1985); ks 1992-11-02. 
429 Intervju miljösamordnare Arumskog 010406; Intervju fullmäktigeledamot Bredin 010427; vice VD Jansson 
010425; marknadschef NME Gustafsson 010309. 
430 Kf § 160/82; Oljereduktionsplan för Norrköpings kommun, (1982). 
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Nästa energiplan som ledningsgruppen presenterade var en värmeplan år 1984, vars 
huvuduppgift var att ange de områden där de centraliserade uppvärmningsformerna 
elvärme respektive fjärrvärme skulle erbjudas fastighetsägare och övriga 
abonnenter.431  

Den första mer heltäckande energiplanen togs fram år 1985. Energiplan 1985 bestod 
av en bakgrundsbeskrivning av Norrköpings energisystem, med fokus på gas, 
fjärrvärme och el. Det gjordes en redovisning av de distributionssystem som fanns i 
kommunen och hur energianvändningen såg ut och skulle komma att se ut i framtiden. 
Dessutom gjordes en inventering av lokala energitillgångar i Norrköping och en analys 
av tillgång, kostnader och miljöpåverkan av olika bränsleslag. Energiplanen tog också 
upp energirådgivningens roll då och i framtiden samt det problematiska med 
energisparande i förhållande till bevarande av värmeunderlag för mottrycksel.432 

Till Energiplan 1996-2000 tog tjänstemannagruppen bland annat fram statistik och 
bakgrundsmaterial. Dessutom anlitades en konsultfirma för att ta fram olika 
framtidsscenarier. En politisk styrgrupp tillsattes för att leda arbetet, formulera 
kommunens policy i energifrågor, samt avgöra vilka framtidsscenarier som skulle 
utföras. Energiplanen bestod av två delar. En faktadel om energi och energianvändning 
i hela kommunen, där el- och värmeanvändning beskrevs (och till viss del även 
energianvändning i transporter). Den andra delen var framtidsinriktad och bestod av 
framtidsscenarier, strategier för att uppnå ett uthålligt samhälle samt förslag på 
energipolicy för kommunen och NME. Precis som i Linköping bestod scenarierna av 
simuleringar av det framtida energisystemet utifrån ett antal givna förutsättningar. I 
planen simulerades ökad energihushållning, ökad biobränsleanvändning, ett nytt 
statligt skattesystem och ökade elpriser.433 

I energiplanen formulerades ett antal mål för energiområdet. Ansvaret för val av 
åtgärder för att genomföra dessa mål tilldelades respektive ansvarig nämnd, styrelse 
och bolag. Implementeringen var avhängigt av att varje nämnd och styrelse skulle 
besluta om sådana åtgärder inom ramen för sin miljöplan för den närmaste fem-
årsperioden. Uppföljning skulle göras i de kommunala energiboksluten år 1997 och år 
2000.  

Precis som i Linköping valde man att låta ett konsultföretag, nämligen Profu, 
simulera olika energiscenarios. Tanken var att få systematiska beskrivningar av några 
tänkbara framtida utvecklingsalternativ. Miljösamordnaren menade att scenarierna 
syftade till att bekräfta att den inslagna vägen var riktig:  

”Jag tror att scenarierna bara bevisade att det vi trodde var det vi borde göra. Man väljer 
scenarios. Man kan inte göra scenarier på allt, utan då gör man på det man tror är rätt. Då blir 
det lite att man bevisar att det vi vill göra är rätt.”434 

                                              
431 Projektorganisationen hade här bantats så i arbetet ingick tjänstemän från energiverken, fastighetskontoret, 
Stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och planeringskontoret; kf § 149/84; Energiplan för 
Norrköping (1985), s 37. 
432 Energiplan för Norrköping (1985); kf § 99/86. 
433 Effektiv energianvändning innebär minskade värmebehov för bebyggelsen samt mindre användning av 
hushållsel och driftel. Utökad biobränsleanvändning för fjärrvärmeproduktion förutsätter att en de befintliga 
kolpannorna byggs om för eldning av biobränsle. Ny statligt skattesystem var en alternativ skattemodell som 
studeras: Högre elpriser innebär elpriser på ”europanivå”. Här antas att råkraftpriserna på el stiger till en nivå 
ungefär dubbelt så hög som idag. 
434 Intervju miljösamordnare Arumskog 010406. 
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Ledningsgruppens ordförande tyckte även att scenarierna var en bra metod för att hålla 
samman gruppen.435  
 

6.3.3 Många aktörer deltog i utformningen av energiplanerna 
 
Många aktörer från olika kommunala enheter medverkade i arbetet med att ta fram 
energiplaner. NME hade emellertid en central ställning i framtagandet av energi-
planerna och stod för huvuddelen av planernas formuleringar. Dåvarande vice VD på 
NME ansåg att kommunen oftast ställde upp på de förslag och mål som bolaget 
formulerade. De skiljaktigheter som hade funnits diskuterades under processens gång 
med aktörerna i lednings- och arbetsgruppen. Det fanns bl.a. skiljaktigheter mellan 
NME och den politiska ledningsgruppen under arbetet med den senaste energiplanen. 
Dessa skiljaktigheter hade att göra med att den politiska ledningsgruppen ville ha 
inskrivet att NME bara skulle utnyttja inhemskt bränsle och biobränsle. Dåvarande 
vice Vd hävdade att NME var kritiska mot det för att:  

”man ville låsa upp oss från början.”436  

 
Nu infördes inte en sådan formulering i planen, men vice VD menade att det kvarstod 
ett visst motstånd från kommunens sida mot att NME ökat importen av bränsle.437  

Alla planer var föremål för mer eller mindre omfattande remissrundor, där antalet 
inkomna remissvar varierade mellan fem och tjugo stycken. Relativt många 
administrativa och politiska organ inom kommunen fick yttra sig. Med undantag för 
kommunens värmeplan gick energiplanerna enbart på remiss inom kommunens 
organisation.  

En fördel med att ha aktörer från olika organ inblandade i framtagningen av 
energiplanen var att det kunde ske en samordning med de mål och åtgärder som 
diskuterades i andra processer för att fram olika typer av planer. Detta skedde vid den 
senaste energiplanen då ett miljöprogram samtidigt togs fram. De båda arbetena 
sammanföll delvis och vissa samordningsvinster kunde göras genom att 
miljösamordnaren på kommunledningskontoret deltog i framtagningsarbetet av båda 
planerna:  

”Vi förde bl.a. målformuleringar emellan oss för att de skulle vara något så när lika.”438  

 
En aktör som inte var aktiv i framtagningen av energiplanerna var kommunens 
bostadsbolag Hyresbostäder AB, som aldrig fanns med i någon arbetsgrupp. När det 
gällde den senaste energiplanen berodde detta, enligt den tjänsteman som var ansvarig 
för framtagningen av energiplanen, på att planen i sin utformning framför allt var 
tillförselinriktad och att Hyresbostäder inte producerade utan var användare av 

                                              
435 Intervju fullmäktigeledamot Bredin 010427. 
436 Intervju vice VD Jansson 010425. 
437 Ibid. 
438 Intervju miljösamordnare Arumskog 010406. 
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energi.439 Ordförande i den politiska ledningsgruppen för energiplan 1996-2000 
menade att det var ett medvetet val att inte ta med Hyresbostäder:  

”Det fanns en diskussion om det, men vi valde att med ägardirektiv hantera den frågan. Så i 
ägardirektiven till Hyresbostäder gav vi dem pekpinnar som gjorde att de skulle hantera 
energifrågorna på ett sånt sätt att de överensstämde med kommunens övriga tänkande.”440  

 
Ledningsgruppens ordförande konstaterade också att styrelseledamöter från 
Hyresbostäder fanns med i den politiska ledningsgruppen, vilket gjorde att man tyckte 
att detta var en tillräcklig koppling. Gruppens ordförande framhävde också den 
politiska förankringen i olika styrelser som väldigt viktig för energiplanens tillämpning 
och han tyckte att de viktigaste styrelserna var representerade i ledningsgruppen för 
energiplanen.441 
 

6.3.4 Energiplanens roll i kommunens energipolicy 
 
Bakgrunden till att energiplaner upprättades i kommunen uppgavs i både dokument 
och planer vara direkt kopplat till beslut på nationell nivå. En fullmäktigeledamot 
konstaterade: 

”Riksdagen fattade beslut om att kommunerna skulle göra energiplaner för att klara av det 
här med oljekris och andra sådana grejer som var aktuella i början av –80-talet. Det gjorde 
att vi i Norrköping satte till en grupp som skulle göra det för Norrköping.”442  

 
Planerna berörde till stora delar NMEs verksamhet, men NME varken motarbetade 
eller drev på för att planer skulle upprättas. Flera intervjupersoner framhävde att 
planerna var politiska dokument där arbetet med att ta fram dem skulle initieras av de 
förtroendevalda politikerna.443 NMEs fjärrvärmechef konstaterade att beslutet att 
enbart upprätta en värmeplan fattades av de förtroendevalda politikerna. Han menade 
att värmeplanering hade fått allt mindre betydelse. Han ansåg även att kunderna själva 
skulle få välja den för dem bästa lösningen.444 

Dåvarande vice VD ansåg inte att NME hade något primärt intresse av att ta fram 
en ny energiplan, eftersom man arbetade fram egna energimål och planer oavsett 
kommunala initiativ. Han hävdade emellertid att NME följde de mål och 
inriktningsbeslut som fastlagts i planen.445 

Den kritik som framhävdes mot energiplanerna var att när planerna väl var antagna 
blev dessa till ”hyllvärmare”. Miljösamordnaren höll med om kritiken, men menade att 

                                              
439 Intervju miljösamordnare Arumskog 010406. 
440 Intervju fullmäktigeledamot Bredin 010427. 
441 Ibid. 
442 Ibid. 
443 Intervju fullmäktigeledamot Bredin 010427; vice VD Jansson 010425; miljösamordnare Arumskog 010406; 
styrelseordförande Breström 010315; styrelseordförande Ohlén 010322. 
444 Intervju fjärrvärmechef Tunesson 010411. 
445 Intervju vice VD Jansson 010425. 
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diskussioner och informationsutbytet mellan inblandade aktörer vid framtagningen av 
planen hade ett värde i sig.446 Vice VD tyckte att fördelen med en energiplan var: 

”att vi definierade upp åt vilket håll vi skulle gå och sen kunde vi sätta mål utifrån det.”447  

 
Problemet var, enligt honom, att planerna på grund av resursbrist inte följdes upp.448 

För samtliga energiplaner gällde generellt att det inte förekom någon debatt i 
kommunfullmäktige om de mål och åtgärder som identifierades i planerna. En 
förklaring kan vara att det för alla planer fanns en politisk ledningsgrupp som 
diskuterade olika frågor under arbetets gång, vilket gjorde att när planen kom till 
kommunfullmäktige var den redan förankrad hos alla partier och kunde därmed antas 
enhälligt. Ordförande i ledningsgruppen för Energiplan 1996-2000 framhävde vikten 
av att nå politisk enighet om planen innan den diskuterades i fullmäktige:  

”Vi skrev ihop oss enigt i slutänden och det var min ambition. Framför allt eftersom vi inte 
hade majoritet i fullmäktige när den här planen skulle tas.”449  

 
Precis som i Linköping fanns det flera aktörer som inte var medvetna om att en 
energiplan fanns i kommunen. Det verkade inte vara ett dokument som hade spridits 
utanför arbets- och ledningsgruppen.450 

Arbetet med den kommunala energiplaneringen var inte någon prioriterad fråga i 
kommunen och aktörerna hade svårt att se vad energiplanen hade för betydelse för 
kommunens energipolicy:  

”Jag har ställt mig frågan utifrån om kommunen ska jobba med energiplaneringen - vad det 
ger för effekter. Är det riktigt att lägga resurser på energiplanering från kommunens sida? 
Ger det någon förändring av energisystemet?”451  

 
Det hade emellertid inom kommunen påbörjats en diskussion om att ta fram en ny 
energiplan. Det som diskuterades var vilken roll kommunen skulle ha i 
energiplaneringen. Miljösamordnaren som var ansvarig tjänsteman för den sista 
energiplanen menade att energiplanen kunde fylla en funktion i kommunen om den 
blev ett enande verktyg som samlade olika relevanta aktörer i kommunen:  

”Jag kan se att energiplanering och den kommunala energiplanen skulle kunna få effekter 
om man lyckas samla alla energiaktörerna: producenten, distributören, användaren, den 
kommunala energirådgivaren, planeraren, alltså den fysiska planeraren och kanske 
miljömyndigheten också. Få dem i en sorts samsyn. Då skulle den kommunala 
energiplaneringen vara någon idé att lägga resurser på.”452 

 
Miljösamordnaren tyckte att det historiskt sett hade varit problematiskt att så få aktörer 
i kommunen hade deltagit i arbetet med att skriva planen. Miljösamordnaren menade 

                                              
446 Intervju miljösamordnare Arumskog 010406. 
447 Intervju vice VD Jansson 010425. 
448 Ibid. 
449 Intervju fullmäktigeledamot Bredin 010427. 
450 Intervju styrelseledamot Egnell 010329. 
451 Intervju miljösamordnare Arumskog 010406. 
452 Ibid. 



Kapitel 6 

 148 

att för att energiplanen inte bara skulle handla om tillförsel utan även hushållning, 
krävdes att fler aktörer blir inblandade i framtagningen. Kommunens roll skulle kunna 
vara en neutralt samlande part för andra verksamma aktörer i kommunen. Samtidigt 
uttryckte miljösamordnaren tveksamheter kring ett sådant upplägg. Han ifrågasatte 
dels om kommunen var villig att satsa de ekonomiska resurser som krävdes och dels 
om det var en kommunal uppgift att vara en samlande kraft i den kommunala 
energiplaneringen.453 Det är oklart om det kommer att tas fram en ny energiplan i 
kommunen. En fullmäktigeledamot konstaterade att kommunen saknade resurser för 
att ta fram en ny plan:  

”Vi kommer väl att göra en med tiden, men just nu jobbar vi med fyra andra planer, så vi har 
liksom inte kommunal kapacitet att jobba med en ny energiplan i år.”454 

 

6.3.5 Avslutande analys: energiplanernas bekräftande funktion 
 
Norrköping tog fram fyra energiplaner under tiden 1977-2001. De planer som togs 
fram kom till för att kommunen kände sig förpliktigade av statliga direktiv att upprätta 
en energiplan. I Norrköping var aktörer från berörda förvaltningskontor och NME 
inblandade i att ta fram energiplanerna, vilket gjorde att flera aktörer kunde utöva makt 
över vilka frågor som behandlades i energiplanerna. Det medförde även att en viss 
samordning kunde ske mellan hur mål formulerades i miljöplaner och i energiplaner. 
Därigenom behandlades samma frågor inte i parallella och skilda processer och 
motstridiga målformuleringar kunde undvikas.  

De aktörer som inte var aktiva i framtagningsprocessen saknade ofta kännedom om 
att en energiplan fanns och vad den innehöll. Vilka aktörer som deltog i att arbeta fram 
en plan var därför viktig för att åtgärderna i planerna skulle implementeras. Antalet 
aktörer som deltog i att ta fram en plan bidrog till hur väl informationen om planens 
innehåll spreds.  

Till alla energiplaner fanns det fanns en politisk styrgrupp vars huvudsakliga 
uppgift var att besluta om planernas innehåll. Flera av dessa politiker ingick inte i 
NMEs styrelse, vilket gjorde att energiplaneringen skapade en bred grupp av 
intresserade och engagerade förtroendevalda politiker. Energiplanernas tydliga 
politiska förankring skulle ha kunnat bidra till att politiska visioner och mål blev 
tydliga i energiplanen. Så var emellertid inte fallet. Med undantag av den sista 
energiplanen bestod de andra energiplanerna av en teknisk beskrivning av främst 
tillförselverksamheten, en framtidsprognos och en plan för hur energiproduktionen 
skulle utformas för att täcka den framtida energiefterfrågan. Detta kan tyda på att den 
politiska ledningsgruppen snarast kommenterade arbetsgruppens målförslag än 
arbetade fram egna förslag.  

Energiplanerna hade som uttalat syfte att formulera mål och åtgärdsförslag för både 
energitillförsel och energihushållning. Tyngdpunkterna i planerna låg emellertid på 
tillförselfrågor. Det verkade som att aktörerna såg energisystemet som bestående av 
två separata delar, en tillförseldel och en hushållningsdel, och aktörerna hade svårt att 

                                              
453 Intervju miljösamordnare Arumskog 010406. 
454 Intervju fullmäktigeledamot Bredin 010427. 
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koppla ihop dessa delar och diskutera energisystemet utifrån ett helhetstänkande. 
Energiplanerna handlade till stora delar om att analysera hur det framtida 
energibehovet skulle täckas och vilket bränsle som skulle användas i pannorna. En 
förklaring till detta kan vara att NMEs tjänstemän som företrädare för en stark 
tillförselorienterad syn informellt var de drivande aktörerna i arbetet med 
energiplanerna. Det var NMEs tjänstemän som utarbetade olika förslag och mål och 
eftersom NMEs intresse var tillförselorienterat präglades planerna också av det. 
Dessutom var det förmodligen svårt för aktörerna att diskutera framtida mål för 
energisparande om utgångspunkten var att energibehovet ständigt skulle komma att 
öka, vilket ofta var en uttalad förutsättning i planerna.  

Energiplanerna fungerade ofta inte heller som ett instrument för framtidsplanering, 
utan planernas mål och förslag behandlade ofta redan implementerade åtgärder eller 
åtminstone åtgärder där en implementering redan påbörjats. Detsamma gällde för de 
framtidsscenarios som togs fram, vilka framställdes som ett sätt för berörda aktörer att 
bekräfta att den inslagna vägen var riktig. Därmed fick planerna ofta en bekräftande 
funktion.  

Energiplanerna uppfattades åtminstone av de förtroendevalda politikerna som 
viktiga politiska styrinstrument för utformningen av det framtida energisystemet. Detta 
märktes genom att det var viktigt att energiplanen hade en bred förankring i 
kommunfullmäktige. Ett uttalat syfte med den politiska ledningsgruppens 
sammansättning var att tillförsäkra sig om att planen fick stöd av en majoritet i 
kommunfullmäktige. Det ansågs som viktigt att energiplanen erhöll stöd över de 
politiska blockgränserna, så att de mål som ställdes upp i energiplanen skulle kunna 
gälla en längre tid än en mandatperiod. Även om målen redan var uppfyllda var det bra 
om det fanns en enighet kring den rådande inriktningen.  
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6.4 Uttalade konflikter mellan energihushållning och energitillförsel 
 
I denna del ska Norrköpings energihushållningsverksamhet analyseras. Här diskuteras 
vilka hushållningsmål som framarbetats och hur dessa har implementerats. Dessutom 
analyseras den kommunala energirådgivningen och vilka mål och åtgärder som funnits 
för de kommunalt använda fastigheterna. Slutligen kommer även det kommunalägda 
bostadsbolagets arbete med att utveckla alternativa energimål och lösningar i 
bostadsprojektet Ringdansen att analyseras.  
 

6.4.1 Kommunal energirådgivning startades upp 
 
I Norrköping tillsattes i och med att statliga bidrag infördes år 1978 en energi-
planeringsgrupp där energisparande var den dominerande arbetsuppgiften.455 Vad som 
blev resultatet av arbetsgruppens verksamhet är emellertid oklart. Jag fann inte några 
dokument om gruppens arbete och de aktörer som jag intervjuade mindes inte denna 
grupp. Året därpå anställde Norrköping en energirådgivare som fick till uppgift att 
bygga upp energirådgivningen i kommunen. Efterhand anställdes ytterligare rådgivare 
och år 1982 fanns tre tjänster för denna verksamhet. Energirådgivningen var helt 
finansierad genom statliga bidrag.456 De första åren handlade energirådgivningen 
främst om att förmedla de statliga bidrag som allmänheten kunde söka för olika 
energiåtgärder. Rådgivarna var tvungna att göra en energibesiktning på alla fastigheter 
som det söktes energibidrag för och en stor del av energirådgivarnas tid gick till dessa 
besiktningar.457 

Det var främst villaägare som hörde av sig med begäran om energibesiktning, även 
om alla fastighetsägare fick erbjudande om en sådan kostnadsfri besiktning. Vid 
besiktningen gjordes en genomgång av respektive fastighet, vilket ledde fram till 
förslag på olika energisparande åtgärder.458 De stora fastighetsägarna HSB, 
Riksbyggen och Hyresbostäder hade egen kompetens på området och besiktigade sitt 
eget bestånd. 

Dåvarande energirådgivaren upplevde att man lyckades väl med att nå ut till 
framför allt villaägare. Energirådgivarna försökte synas i olika sammanhang och 
deltog på mässor, villaägarföreningens träffar samt anordnade egna seminarier och 
möten. Den information som energirådgivarna gav bestod främst av ”billiga gör-det-
själv-åtgärder”. Rådgivarna rekommenderade villaägarna att innan de valde 
värmekälla göra de hushållningsåtgärder som var ekonomiskt rimliga. På det sättet 
kunde nämligen värmekällan dimensioneras efter husets behov. På flerbostadshusen 
var de vanligaste åtgärderna vindsisolering, tätning av fönster och justering av pannor. 
Om fastigheten var ansluten till fjärrvärmenätet fanns det dock inte så många lösningar 
som var ekonomiskt lönsamma:  

                                              
455 Motion Socialdemokraterna 1981-09-21; KH 229/81. 
456 Oljereduktionsplan för Norrköpings kommun, (1982), s 19. 
457 Intervju energirådgivare Winqvist 021114. 
458 Oljereduktionsplan för Norrköpings kommun, (1982), s 19. 
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”Energibolaget ville inte rucka på principen om höga fasta priser och låga rörliga priser, 
vilket gjorde att med ett rörligt pris på runt 11 öre, påverkade en åtgärd inte 
värmekostnaden.”459 

 
Vad gällde flerbostadshusen upplevde energirådgivaren att energibidragen blev ett sätt 
för fastighetsägaren att få råd med fastighetsunderhåll. Energibidraget blev:  

”ett förtäckt sätt att få pengar till upprustning av fastigheten. Det är till exempel därför så 
många flerfamiljshus fick plåtfasad. För det var det man kunde söka energibidrag för.”460 

 
Energirådgivarna placerades efter några år på fastighetskontoret, som också ansvarade 
för att förvalta kommunens egna fastigheter. På det sättet kom energirådgivarna även 
att arbeta med kommunens fastigheter. Kommunen gjorde en hel del besiktningar och 
utredningar på det egna beståndet under 1980-talet, men i stort sett inga åtgärder 
genomfördes:  

”Kommunen kunde söka pengar från staten för utredningar och besiktningar, men inte för att 
genomföra de föreslagna åtgärderna. Kommunens dåliga budgetläge gjorde att det helt enkelt 
inte fanns pengar till effektiviseringsåtgärder.”461 

 
Statsbidraget för kommunala energirådgivare upphörde i och med 1985 års utgång och 
då upphörde också energirådgivarna med sin verksamhet i Norrköping. Kommunens 
verksamhet präglades under slutet av 1980-talet och under 1990-talet av kommunens 
dåliga budgetläge. Det fattades pengar för många verksamheter och i kommunen 
handlade det mesta om att spara pengar. En energirådgivare blev kvar inom 
kommunen men arbetade då med andra uppgifter på ett annat förvaltningskontor.462  
 

6.4.2 NME fick ansvar för energirådgivningen 
 
År 1992 gav kommunstyrelsen NME i uppgift att ansvara för energirådgivningen i 
kommunen.463 Ett kommunalråd menade att NME fick energirådgivningen eftersom 
det bland de kommunala instanserna ändå var NME som arbetade gentemot 
konsumenterna och hade de upparbetade kontakterna. Samma kommunalråd hävdade 
att det inte var några stora diskussioner kring frågan om det var trovärdigt att delegera 
energirådgivning till NME som samtidigt hade till uppgift att sälja el och värme till 
kunderna.464  

NMEs dåvarande VD tyckte att det var positivt både för bolaget och kommunen att 
NME kunde erbjuda även energirådgivning till sina kunder. Den främsta fördelen 
enligt VDn var att NME var mer kundorienterade än vad kommunen i allmänhet var 
och att man hade upparbetade kontakter med sina kunder.465 Det var emellertid först år 

                                              
459 Intervju energirådgivare Winqvist 021114. 
460 Ibid. 
461 Ibid. 
462 Energiplan för Norrköping (1985), s 12; Intervju energirådgivare Winqvist 021114. 
463 Energiplan för Norrköpings kommun 1996-2000, s 5. 
464 Intervju kommunalråd Johnson 010411. 
465 Intervju VD Egard 010216. 
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1998 som NME tillsatte två personer vars enda uppgift var att informera 
kommuninvånarna om olika hushållningsåtgärder. Tidigare var energirådgivningen en 
integrerad del av marknadsavdelningens arbetsuppgifter, där bland annat olika 
effektiviseringsförslag gavs till de kunder som ringt och ställt frågor. År 1998 blev 
energirådgivningen mer organiserad och NME gick aktivt ut och informerade sina 
kunder om tjänsten. Energirådgivarna tillsattes i samband med elmarknadens 
avreglering och energirådgivning blev ett mervärde för NMEs kunder.466 

Eftersom energirådgivning inte funnits på NME tidigare började energirådgivarna 
med att upparbeta kontakter med andra aktörer och skapa nätverk. De gick också på 
utbildning för att lära sig om bl.a. isolering och ventilation.467 

I NMEs ägardirektiv framgick att NME ansvarade för kommunens energi-
rådgivning:  

”Bolaget skall därvid ge en öppen information och rådgivning, samt ha hög tillgänglighet för 
kundernas kontakter med företaget.”468  

 
Men innebar detta att det bara var NMEs kunder som fick energirådgivning? 
Energirådgivningen var formellt en kommunal rådgivning och det fanns inga uttalade 
krav på att man var tvungen att vara kund hos NME.469 I praktiken var emellertid 
rådgivningen riktad främst till NMEs kunder. Ett sätt för NME att informera kunderna 
om bolagets energirådgivning var att kunderna i samband med att kontrakt om 
elleverans tecknades fick ett informationsblad om energirådgivningen. När en kund 
skrev elavtal med NME blev denne samtidigt medlem i ”Fördel”. Det betydde att 
kunden fick rabatt på en mängd tjänster bl.a. den energikontroll som energirådgivarna 
erbjöd i hemmet. Då gjorde energirådgivarna besök hemma hos kunden och gav 
konkreta energisparförslag. Kunder kunde få en genomgång av sin el- och 
värmesituation, sin årsförbrukning, storlek på husets huvudsäkring och så vidare. 
Energirådgivarna kunde även simulera kundens hus i dataprogrammet El-spar.470 
Erbjudandet om energirådgivning till alla fanns utlagd på NMEs hemsida.  

”Sen skicka vi en folder till våra villakunder och till villaföreningar. Men inte så att varje 
individ i Norrköpings kommun fick en folder. Som kommuninvånare får man ta reda lite på 
vad som finns.”471 

 
Tanken var att energirådgivarna skulle profilera sig mer och ha mer allmänt riktade 
kampanjer. Men när en av energirådgivarna blev sjukskriven, fick det till följd att det 
bara fanns tid att ge rådgivning till de kunder som ringde samt de som tecknat avtal om 
elleverans.472 

Energirådgivarna var finansierade av NME under hela perioden. NME fick inget 
bidrag från kommunen och kunde heller inte söka statliga bidrag: 

                                              
466 Intervju energirådgivare Karlsson 010406. 
467 Ibid. 
468 Energiplan för Norrköpings kommun 1996-2000, s 29. 
469 Intervju energirådgivare Karlsson 010406. 
470 NME, NME Fördel 2001, informationsbroschyr. 
471 Intervju energirådgivare Karlsson 010406. 
472 Intervju energirådgivare Karlsson 010406; kompletterande information energirådgivare Karlsson 040129 via 
e-post. 
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”Det var väldigt klart från staten att energibolagens energirådgivare, det är något helt annat 
än de kommunala. För de ser bara att är man energirådgivare på ett energibolag, då är man 
inte riktigt seriös. Det fick man höra, men ni säljer el, då kan ni inte samtidigt se till att 
kunderna sparar de här kilowattimmarna. Men det gör vi verkligen.”473  

 
Energirådgivaren menade att hon hade vissa fördelar av att sitta just på det energibolag 
som sålde energin till den som sökte rådgivning, eftersom bolaget förde statistik över 
varje kunds energiförbrukning. Energirådgivaren menade att hon med statistiken som 
utgångspunkt kunde diskutera kundernas beteende och komma med konkreta förslag:  

”Jag tycker att vi har haft större kunskap om kunderna. Det handlar ofta om beteende. Vi här 
har tillgång till folks beteende. Man kan följa upp det. Det är många som ringer in mätar-
ställningar, man skickar statistik och de ger sig på att de vill få ner sina förbrukningar.”474 

 
Just möjligheten för kunden att kunna följa sin förbrukningsstatistik före och efter en 
investering var en populär tjänst som många kunder utnyttjade.  

Energirådgivarna var främst inriktade mot villakunder. Då gjordes besiktningar i 
villan och de åtgärder som föreslogs handlade främst om åtgärder som kopplades till 
familjens beteende samt olika isoleringsåtgärder. Energirådgivarna besökte också en 
del företag, men detta var inte så vanligt eftersom energirådgivarna saknade 
mätutrustning för att till exempel mäta energiförbrukning hos olika maskiner. 
Energirådgivarna försökte komma i kontakt med och ge rådgivning till ägare av 
flerfamiljshus, men lyckades inte. Energirådgivaren uppfattade att kontakterna med 
fastighetsägarna lätt blev lite ”känsliga”, eftersom fastighetsskötarna upplevde att 
energirådgivarna inkräktade på deras område.475 Även Miljödirektören hade upplevt 
svårigheter med att få ägare till flerfamiljshus att diskutera energihushållningsåtgärder 
i sina fastigheter: 

”Jag ringde runt till en del fastighetsägare och hörde med dem om de var intresserade av att 
komma till ett möte kring energifrågor. Då talade de om för mig att det där hade de redan 
gjort och de visste precis vad de skulle göra och det var klart allting. Så då är det lite svårt att 
tvinga dem. Jag tror inte att de har rätt. Men jag använde kanske fel metod. Jag kom av mig i 
alla fall.” 476 

 
Före utförsäljningen till Sydkraft diskuterade kommunfullmäktige huruvida 
kommunen skulle ta över energirådgivningen från NME eller inte. Problemet var dock, 
enligt en fullmäktigeledamot, att kommunen saknade pengar till att driva 
verksamheten: 

”Vi hade under den här tiden stora bekymmer med den kommunala ekonomin i Norrköping. 
Och att då tillsätta extra tjänster för att jobba med de här frågorna det fanns det inte utrymme 
för. Vi var tvungna att minska den kommunala organisationen från lite över 10 000 anställda 
till lite över 8 000. Att då plocka in en sån här tjänst i konkurrens med talpedagoger och 

                                              
473 Intervju energirådgivare Karlsson 010406. 
474 Ibid. 
475 Ibid. 
476 Intervju Miljödirektör Lindahl 010614. 



Kapitel 6 

 154 

lärartjänster /.../ det såg jag ingen möjlighet till just då. Det var mycket en ekonomisk 
fråga.”477 

 
När NME såldes till Sydkraft sökte Norrköpings kommun statliga bidrag till 
kommunala energirådgivare, vilket de också fick. De energirådgivare som fanns på 
NME anställdes som energirådgivare hos Sydkraft och arbetade då uttalat enbart mot 
bolagets kunder.478 
 

6.4.3 Uttalad konflikt mellan hushållning och tillförsel 
 
Kommunens åtgärder för att främja energihushållning problematiserades i bl.a. 
energiplaner utifrån de negativa konsekvenser en minskad användning av fjärrvärme 
kunde få för elproduktionen i kraftvärmeverken. Under 1980-talet konstaterades att 
den förbättrade energihushållningen hade medfört att värmeleveranserna hade 
stagnerat och t.o.m. minskat något, trots att ett stort antal nya fjärrvärmeabonnenter 
hade tillkommit. Problemet för främst NME var enligt Energiplan 1985 att ju bättre 
energihushållning i fjärrvärmeuppvärmda hus, ju sämre förutsättningar att ersätta 
kärnkraftsel med mottrycksproducerad el i kraftvärmeverk. Detta eftersom en minskad 
fjärrvärmeanvändning medför ett minskat tillgängligt värmeunderlag för produktion av 
el.479 I energiplanerna syntes emellertid ingen uttrycklig önskan om att energi-
hushållning i kommunen skulle upphöra, utan denna aspekt nämndes som ett problem 
utan att det föreslogs någon lösning.  

Energirådgivarna upplevde under 1980-talet en målkonflikt mellan tillförsel och 
energihushållning. Generellt upplevde energirådgivarna ett starkt stöd från kommunen 
för deras verksamhet, åtminstone så länge energirådgivningen var statligt finansierad. 
De enda som ”var mindre glada” åt energirådgivarnas verksamhet var NME. I vissa 
lägen upplevde energirådgivarna att de motarbetades av NME:  

”Vi gjorde en utredning åt simhallen i Norrköping som ledde fram till åtgärder som skulle 
minska deras energiförbrukning väsentligt. NME beslöt då att sänka energipriset till 
simhallen och då försvann den vinst som de åtgärderna gav. Det var dock enbart för 
simhallen som NME sänkte priset. Motiveringen NME gav var att de hade mottryckskraft 
och att det skulle bli en för stor förlust för NME om simhallens fjärrvärmeförbrukning 
minskade.”480 

 
I Energiplan 1996-2000 konstaterade utredarna att potentialen för energihushållning i 
Sverige ”måste vägas mot kostnaderna och utfallet ur miljösynpunkt”. Utredarna 
menade att man för samma pengar förmodligen skulle få ett betydligt större resultat 
om man satsade dem i t.ex. Baltikum än i Sverige.481 Inte heller här gav någon direkt 
rekommendation att upphöra med energihushållningsåtgärder. 
 

                                              
477 Intervju fullmäktigeledamot Bredin 010427. 
478 Intervju energirådgivare Karlsson 010406. 
479 Energiplan för Norrköping (1985), s 15. 
480 Intervju energirådgivare Winqvist 021114. 
481 Energiplan för Norrköpings kommun 1996-2000, s 12. 
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6.4.4 Lokalförsörjningsenheten ansvarar för kommunens lokaler 
 
Så här långt har kommunens energirådgivning och kommunens uttalade 
energihushållningspolicy i planer diskuterats. Men vad gällde för kommunens egna 
fastighetsbestånd? Byggnadskontorets lokalförsörjningsenhet ansvarade för 
kommunalägda och inhyrda fastigheter, som till största delen utgjordes av skolor och 
lokaler till barn- och äldreomsorg. Under 1980-talet arbetade lokalförsörjningskontoret 
med olika energibesparande åtgärder i kommunens lokaler, men något tydligt resultat 
av åtgärderna hade inte redovisats. Kontoret tog under 1990-talet fram en egen 
energiplan. Planen utgick från det kommunala mål som fanns uppsatt om att varje 
kommunal verksamhet skulle ha minskat sin normalårskorrigerade el- och 
värmeförbrukning med 10 procent år 2000 jämfört med årsförbrukningen år 1994. 
Detta skulle uppnås bl.a. genom att optimera drifttider, utbilda personal, tillse att 
energisnåla lösningar användes vid nybyggnad, ombyggnad och förvaltning samt att 
varje brukare och förvaltare skulle ha information om sin förbrukning av vatten, värme 
och el.482 

Målet att minska förbrukningen med 10 procent fram till år 2000 nåddes emellertid 
inte. Förbrukningen i kommunens lokaler pendlade upp och ned, men år 1999 var 
förbrukningen i stort sett densamma som år 1993.483 Problemet med att minska 
energiförbrukningen i kommunens fastigheter var att det fanns en mängd andra 
åtgärder som medförde en ökad energiförbrukning. Många lokaler renoverades och 
byggdes om med ökad energiförbrukning som följd. Lokalförsörjningsenheten hade 
t.ex. under 1990-talet ägnat stor tid åt åtgärder som var inriktade på att uppfylla 
normer och krav som ställdes på bättre inomhusklimat samt ökade krav från 
brukare.484  
 

6.4.5 Hyresbostäder och projektet Ringdansen  
 
Kommunens bostadsbolag, Hyresbostäder i Norrköping AB har ett bestånd på totalt 11 
700 lägenheter och 700 studentrum/studentlägenheter. Huvuddelen av fastigheterna 
ligger i Norrköpings innerstad, vilket innebär att i stort sett hela beståndet är 
uppkopplat till fjärrvärmenätet. 

Hyresbostäder startade tillsammans med kommunen projektet Nya Navestad 
1994.485 Bakgrunden till projektet var att bostadsområdet Navestad, som var ett 
miljonprogram som byggdes upp mellan åren 1969-73, hade problem med en ökad 
segregation i området. Målet med projektet var att skapa en attraktiv stadsdel med 
utbildade, arbetande och aktiva individer som kunde påverka sin miljö. Hyresbostäder 
hade problem med ett ökat antal tomma lägenheter och dålig ekonomi. Hyresbostäders 
ledning hoppades att området skulle kunna leva och utvecklas med hjälp av projektet. 
Egentligen riktade sig inte projektet till hela bostadsområdet Navestad utan enbart till 
                                              
482 KH nr 212/90; Lokalförsörjningsenheten, Energiplan 1999-02-15. 
483 Miljöredovisning 1999, s 10. 
484 Lokalförsörjningsenheten, Energiplan 1999-02-15. 
485 För en fullständig genomgång av projektet Ringdansen se Lövgren, S (2002), Att skapa ett framtidens folk. 
Governmentality och miljödiskurs i modern svensk bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad, Linköping 
Studies in Arts and Science 259, Linköpings universitet. 
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det område i Navestad som kallas Guld- och silverringen. Ringarna bestod innan 
projektet började av 1600 lägenheter sammanlänkade i två ringar med en diameter på 
270 meter.486  

Planerna för Ringdansen var att bygga om området till ett ekologiskt hållbart 
bostadsområde med en resurssnål hushållning av energi och återbruk av olika slag. 
Hyresbostäder demonterade bl.a. sektioner och delar av fastigheterna för att få mindre 
enheter som man hoppades skulle upplevas som mer ”hemtrevliga”. I samband med 
det tilläggsisolerades också fasaderna och energiglasfönster monterades.487 

År 1998 fick Navestadprojektet löfte om statligt stöd från ett uppstartat 
investeringsprogram som uppmuntrade att ekologiskt hållbara lösningar användes vid 
ombyggnad av bostadsområden. Navestadprojektet blev därmed också ett miljöprojekt 
och i samband med ansökan om investeringsstöd föddes det framtida visionära 
bostadsområdet som döptes till Ringdansen. Kommunfullmäktige beslutade år 1998 att 
Hyresbostäder skulle sälja Guld- och silverringen till det nybildade bolaget 
Ringdansen AB, där kommunen skulle äga en procent av aktierna, Hyresbostäder 39 
procent och övriga aktier skulle ägas av Skanska och HSB. De två sistnämnda hoppade 
dock av projektet år 1999 i samband med att Skanska och Hyresbostäder hamnade i 
konflikt om vem som skulle bli VD i det nya bolaget. Skanska meddelade att de inte 
ville ta på sig en långsiktig fastighetsägarroll, medan HSB var tveksamma till om det 
var ekonomiskt fördelaktigt att inrätta bostadsrätter i Ringdansen.488 Därmed såldes 
aldrig ringarna och Ringdansen låg kvar som ett projekt inom Hyresbostäders 
organisation. 

Ett av målen med projektet var: att reducera behovet av köpt energi som är 
producerad på ett konventionellt sätt med hjälp av (olja, kol, kärnkraft) med 70 
procent. Tanken var att energi skulle utvinnas från bergsvärme, som skulle användas 
för hus- och vattenuppvärmning. Åtgången av bl.a. fjärrvärme skulle minska från 29 
000 MWh till 3 000 MWh per år, vilket bl.a. skulle ske genom att utvinna energi från 
solfångare och ur all frånluft.489 Hyresbostäder försökte samtidigt aktivt få hyres-
gästerna att fundera kring sin energianvändning:  

”Minst två gånger per år har vi haft sådana här traditionella tänk-på-information. Vad är det 
som kostar pengar? Hur kan vi spara energi? Det har vi kört konsekvent med de senaste fem 
åren.”490 

 
I Ringdansen skulle Hyresbostäder prova vilka effekter som individuell mätning av 
varje lägenhet kunde få. Hushållen skulle få ett datoriserade nätsystem för individuell 
mätning av värme, varm- och kallvatten och elförbrukning. Hyresbostäder satsade 
dessutom på energieffektiva komponenter som lågenergilampor, eleffektiva fläktar, 
pumpar, tvättmaskiner, torktumlare och kyl- och frysskåp.491 
 

                                              
486 Lövgren, S (2002). 
487 Hyresbostäder (1997), Ekologisk omdaning gör Navestad till Ringdansen, 1998-02-16. 
488 Lövgren, S (2002). 
489 Hyresbostäder (1997); Hyresbostäder, HSB Östra Östergötland, Norrköpings kommun, SKANSKA (1998), 
Projektbeskrivning för kv Ringdansen, 1998-02-16, Norrköpings kommun. 
490 Intervju Hyresbostäders utvecklings- och informationschef Sandell 010427. 
491 Ibid. 
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6.4.6 Ringdansen som ett ”ljugprojekt”? 
 
Det fanns stor enighet bland de förtroendevalda politikerna och andra aktörer om att 
Hyresbostäder var tvungna att göra något åt Guld- och silverringen. Enligt en 
fullmäktigeledamot hade området  

”varit ett bekymmer sedan det byggdes. Det är ett miljonprogramsområde som aldrig har 
varit fullt uthyrt sen det byggdes. Inte ens när bostadsbristen var som störst. Nu hade vi 700 
lägenheter outhyrda så vi var tvungna att göra något radikalt med det här.”492  

 
NME var kritiska mot Ringdansenprojektet och att Hyresbostäder valde att minska 
användningen av fjärrvärme. NMEs ordförande tyckte också att det var märkligt att 
regeringen gav bidrag till Hyresbostäder för att minska sin fjärrvärmeanvändning:  

”Vi har byggt ut på Händelö för ett antal hundra miljoner och sen beviljar man 260 miljoner 
för att ta bort fjärrvärme och det tycker jag är fel.”493  

 
Ordförande i NME var inte emot att Hyresbostäder provade alternativa energi-
systemlösningar. Han menade emellertid att Hyresbostäder kunde göra det utanför 
fjärrvärmeområdet där NME inte redan hade investerat stora summor i fjärrvärme-
nätet.494 

Miljö- och stadsplaneringsnämndens ordförande konstaterade samtidigt att det var 
naturligt att NME var emot projektet Ringdansen, eftersom bolaget skulle förlora en 
kund. Ordförande var positivt inställd till att Norrköping hade ett utbyggt 
fjärrvärmenät. Han menade att fjärrvärmen var en välbeprövad teknik som kommunen 
visste var effektiv och fungerade bra. Men för framtiden måste även andra 
energialternativ få en chans att utvecklas. Därför menade han att det var viktigt att 
prova och utveckla andra metoder såsom aktiv och passiv solvärme eventuellt i 
kombination med vindkraft.495 Tanken i Ringdansen var att kommunen skulle få 
möjlighet att utveckla alternativ till fjärrvärmen. Egentligen var det kommunen och 
inte Hyresbostäder som stod som sökanden bakom ansökan, vilket antyder hur överens 
de två organisationerna var. 

I Ringdansen hade man även tänkt använda fjärrvärme som en stödfunktion. Miljö- 
och stadsplaneringsnämndens ordförande sa att tanken var att husen skulle försörjas 
med aktiv och passiv solvärme kombinerat med värmepumpar och bergvärme under 
perioden mars till december. Under den kallaste årstiden skulle fjärrvärme användas 
som stödvärme.496 

De partipolitiska konflikterna som funnits i fullmäktige kring projektet handlade om 
hur energisystemet skulle utformas och hur projektet skulle finansieras:  

”Det är stor risk att kommunen får betala den del som staten inte har lovat att täcka./../ 
Moderater och miljöpartister är lite kritiska mot energisystemet, att ta bort den miljövänliga 
fjärrvärmen och göra någon försörjning vid sidan om. Vi producerar mer varmvatten i 

                                              
492 Intervju fullmäktigledamot Bredin 010427. 
493 Intervju NMEs styrelseordförande Breström 010315. 
494 Ibid. 
495 Intervju kommunalråd Johnson 010411. 
496 Ibid. 
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Händelöverken än vad vi använder i fjärrvärmen och då är det inte som jag ser det bra att 
byta det här systemet.”497 

 
Miljöpartiets suppleant i kommunfullmäktige kritiserade Hyresbostäders energilösning 
i Ringdansen och menade att Hyresbostäder ljugit då de i ansökan om investerings-
bidrag till staten uppgav att det nya energisystemet i Ringdansen skulle minska 
användningen av kol:  

”För hela Navestad skulle göras med solfångare och bergvärme och så skulle man gå ifrån 
fjärrvärme. Så har det blivit en enorm ljugprojekt om detta. För när Hyresbostäder sökte 
pengar, som de först fick ja till, sa de att det här gör att vi sparar massor av kol som vi annars 
skulle värma upp området med. Men då blev NME nervösa, för det skulle betyda att en stor 
del av fjärrvärmen försvann och försvann fjärrvärmen minskar också den egna 
elproduktionen. Det är urdåligt för NME att förlora fjärrvärmekunder och då gick de ut och 
sa att stopp nu, för fjärrvärmen eldar vi miljövänligt med avfall och grejor på bästa sätt. Och 
så blev det någon slags debatt på statlig nivå att Norrköping hade ljugit.”498  

 
Informationschefen på Hyresbostäder menade att kritiken mot Hyresbostäder och de 
diskussioner som var egentligen rörde två olika saker. Dels gällde det att 
Hyresbostäder skulle välja ett annat värmesystem än fjärrvärme. Dels gällde det den 
miljökonsekvensutredning som gjordes i samband med den ansökan som skickades till 
Näringsdepartementet. Själva ansökan handlade om målet att minska andelen inköpt 
energi med 70 procent. Problemet uppkom, enligt informationschefen, egentligen efter 
att ansökan hade skrivits:  

”Sen bad departementet oss att göra en miljökonsekvensbeskrivning. Och det är den tabellen 
däri som miljöpartiet /.../har synpunkter på.”499  

 
I miljökonsekvensbeskrivningen hävdade kommunen att man i Ringdansen skulle 
minska kolanvändning med ungefär 10 000 ton per år när man övergick från 
fjärrvärme till värmepumpar. Detta nämndes trots att NME redan då använde 100 
procent biobränsle i sin fjärrvärmeproduktion. Förklaringen till kommunens påstående 
om en minskad kolanvändning var att Hyresbostäder använde Nuteks rikstal som var 
nationella tal för hur mycket kolanvändningen skulle minska om fjärrvärme-
användningen minskade. Hyresbostäder borde ha använt Norrköpingsrelaterade tal, 
eftersom all fjärrvärmeproduktion i Norrköping skedde med biobränsle. 
Hyresbostäders informationschef konstaterade också att det var ett fel som 
Hyresbostäder gjorde: 

”Det var fel då. Det har vi talat om flera gånger att det blev fel och vi har gjort nya 
beräkningar från det som gäller lokalt och utifrån dagens energisystem. Tyvärr är det svårt 
att få alla att förstå att det inte var det som var vårt mål, utan vårt mål var att minska andelen 
köpt energi med 70 procent.”500 

 

                                              
497 Intervju fullmäktigledamot Bredin 010427. 
498 Intervju fullmäktigesuppleant Kahanpää 010425. 
499 Intervju Hyresbostäders utvecklings- och informationschef Sandell 010427. 
500 Ibid. 
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NME använder kol i sin kraftvärmeanläggning. Hyresbostäder drabbades emellertid av 
att NME av skattetekniska skäl hävdade att den kol som användes enbart användes för 
elproduktion och att 100 procent biobränsle användes till värmeproduktion. 
Fjärrvärmen producerades i en kraftvärmeanläggning och i verkligheten går det inte att 
göra en sådan uppdelning. Teoretiskt kan man emellertid fördela energin mellan 
elproduktion och fjärrvärme. Denna uppdelning är tillåten att göra och görs i 
kraftvärmeverk då det ger en lägre skattesats, eftersom man inte behöver betala 
koldioxidskatt för det kol som används vid elproduktion. Hyresbostäder kunde därmed 
inte hävda att de minskade kolanvändningen när de minskade fjärrvärme-
förbrukningen:  

”NME tillverkar både värme och el samtidigt i sin mottrycksel och det är samma turbiner, 
samma rör och allting men skattetekniskt delar man upp det så att här är el och här är värme 
så är det olika skattesatser.”501  

 
Det fanns också kritik mot att miljövänlig fjärrvärme skulle bytas mot värmepumpar 
som var beroende av el.502 I teorin brukar man räkna med att en ökad elförbrukning 
medför att man måste importera kolbaserad elproduktion från den europeiska 
kontinenten. Hyresbostäder informerades också om att det var så de skulle beräkna 
effekterna av den ökade elanvändningen. Det resulterade i att Hyresbostäder fick räkna 
med en ökad kolanvändning i Ringdansen trots att de hade tecknat avtal med NME om 
att de bara ville köpa s.k. grön miljövänlig el:  

”Vi har i och för sig ett avtal med lokal energi som säger att vi ska ha grön el, alltså 
vattenbaserad el. Men ökar man elförbrukningen så räknar man med att det blir polsk eller 
dansk brunkol och vi har använt de talen och jämfört med och ändå blir miljöeffekten 
positiv.”503 

 
NMEs VD förklarade att även om det finns ett avtal om leverans av en viss form av el 
så kommer det ur systemsynpunkt ändå att resultera i att varje ökad användning av el 
måste mötas med en ökad produktion av el från kolkondens. Det hänger samman med 
att Sverige inte är självförsörjande vad gäller elproduktion utan importerar från 
kolkondensanläggningar i grannländerna.504 

Miljöpartiets suppleant i fullmäktige, som både personligen och för miljöpartiets 
räkning har engagerat sig i frågan, var mycket kritisk till Ringdansens energilösningar 
och menade att kommunen och Hyresbostäder lurade skattebetalarna på pengar: 

”Man har ljugit för staten för att få över en kvarts miljard av skattebetalarna i något som 
kallas ekologisk omdaning, för att man ska få bättre miljö. Men i praktiken får man sämre 
miljö.”505  

 

Miljöpartiets suppleant menade att Norrköpings politiker borde ha kritiserat 
Hyresbostäder mer, men att det inte har skett eftersom det rörde sig om så mycket 

                                              
501 Intervju Hyresbostäders utvecklings- och informationschef Sandell 010427. 
502 Intervju fullmäktigledamot Bredin 010427. 
503 Intervju Hyresbostäders utvecklings- och informationschef Sandell 010427. 
504 Kompletterande information VD Egard via e-post 20040129. 
505 Intervju fullmäktigesuppleant Kahanpää 010425. 
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pengar som Hyresbostäder fått i bidrag. Miljöpartiet suppleant var också kritisk till att 
det var så svårt att ta upp invändningar till diskussion i kommunfullmäktige. Bland 
annat var det i januari 2001 en hearing i fullmäktige där allmänheten fick ställa frågor 
om Ringdansen. Miljöpartiets suppleant ställde 17 frågor som rörde energilösningen, 
men fick inte svar på en enda. Miljöpartisten ville gärna ha svar på sina frågor, så han 
utnyttjade sin lagstadgade möjlighet att skriva till kommunfullmäktiges ordförande 
och begära ett skriftligt svar. Han fick löfte om att få ett skriftligt svar, men när 
kommunstyrelsens ordförande besvarade frågan menade hon att frågorna var av så 
komplicerad teknisk natur att det inte gick att svara på dem. Miljöpartiets suppleant i 
fullmäktige ifrågasatte det svaret och menade att ingen fråga handlade om tekniken:  

”Det var frågor typ att kommunen hade hänvisat till fördelningstal från Nutek som visade på 
kolanvändningen, men att fördelningstalen inte var för Norrköping, utan det var för hela 
riket. Men fjärrvärmeområdet sträcker sig inte över hela riket utan det är lokalt i Norrköping. 
Då undrade vi vem som hade kommit med dem. Inte hur man beräknade de här talen, utan 
varför man tog på nationell nivå när det var ett begränsat.”506 

 
Miljödirektören på kommunledningskontoret beskrev relationerna i projektet 
Ringdansen som ett ställningskrig mellan kommunen, NME och näringsdepartementet. 
Hon var också kritisk till NMEs agerande och tyckte att NME kunde ha försökt att ta 
tillvara de positiva aspekterna av projektet:  

”Att man säger från NMEs sida nej men vad bra då kan vi utnyttja fjärrvärmesystemet och 
kanske ansluta fler. Kanske kan vi ta med Lindö och Källsätter. Den typen av tänkande, att 
se möjligheter istället för problem. När vi ändå har en viss kapacitet kan man fundera över 
om det finns andra sätt att hantera olika frågor på.”507  

 
Det hela slutade med att Hyresbostäder fick det sökta bidraget med undantag för de 30 
miljoner som var direkt kopplat till att byta ut fjärrvärmen mot andra lösningar. 
Miljöpartiets suppleant ifrågasatte emellertid om Hyresbostäder skulle ha fått några 
pengar alls om de från början hade lämnat korrekta uppgifter om miljövinsten av en 
minskad fjärrvärmeutnyttjande.508 

Hyresbostäder beslutade att överlåta på kommunen att välja hur Hyresbostäder 
skulle gå vidare. Informationsansvarig på Hyresbostäder menade att eftersom det var 
kommunen och inte Hyresbostäder som sökt och fått de statliga bidragen, var det 
också de förtroendevalda som skulle fatta det avgörande beslutet i energifrågan.509 
Kommun beslutade sig till slut för att behålla fjärrvärmen och inte satsa på 
värmepumpar eller vindkraft. Därmed förlorade kommunen 30 miljoner kronor i 
statliga bidrag, men kommunen ansökte och fick istället 30 miljoner till att skaffa 
moderna fjärrvärmeundercentraler till området.510 

 

                                              
506 Intervju fullmäktigesuppleant Kahanpää 010425. 
507 Intervju Miljödirektör Lindahl 010614. 
508 Intervju fullmäktigesuppleant Kahanpää 010425. 
509 Intervju Hyresbostäders utvecklings- och informationschef Sandell 010427. 
510 Lövgren, S (2002), s 301. 
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6.4.7 Avslutande diskussion: traditionella lösningar utmanas 
 
Ombyggnaden av bostadsområdet Navestad kom på grund av statliga bidrag inte bara 
att fokusera mångsidighet och boendeinflytande, utan även hur ett ekologiskt hållbart 
bostadsområde skulle skapas. Konflikten kring Ringdansenprojektet handlade i 
grunden om att Hyresbostäder ville satsa på konkurrerande värmelösningar till 
fjärrvärmesystemet. Förespråkarna för Ringdansens energilösningar ifrågasatte både 
fjärrvärmesystemets dominans som värmesystem och om fjärrvärmen i praktiken var 
så miljövänlig som NME ville mena. I och med projektet fokuserades inte längre 
kraftvärmeproduktionen, utan uppbyggnaden av alternativa lösningar till fjärrvärmen. 
Hyresbostäder drabbades av märkliga skattelösningar och av att NME fick eller tog sig 
tolkningsföreträde för hur energilösningarna skulle bedömas. Trots att fjärrvärmen 
producerades i en anläggning som använde både biobränsle och kol fick Hyresbostäder 
bara göra beräkningar utifrån att 100 procent biobränsle användes i fjärrvärme-
produktionen. Ironiskt nog fick Hyresbostäder sedan inte räkna med att den el som 
skulle användas i Ringdansens värmepumpar skulle använda miljövänlig el. Detta trots 
att NME hade tecknat avtal med NME om miljövänlig elleverans. Utifrån dessa villkor 
hade Ringdansens förespråkare svårt att mobilisera stöd för Ringdansens energi-
lösningar.  

Hyresbostäder mötte stort motstånd både från NMEs företrädare och från 
miljöpartiets ledamöter. Miljöpartiets suppleant i fullmäktige menade att projektet i 
praktiken inte ledde till miljöförbättringar och att Hyresbostäder använde 
miljöargument som svepskäl för att få bidrag. Miljöpartiets företrädare trodde att 
kritiken från övriga partier i fullmäktige var så lågmäld för att det stod så mycket 
pengar på spel. Han hävdade att Hyresbostäder kunde utnyttja bidragen som en 
maktresurs för att tysta kritikerna. De kritiska frågor som fanns hindrades även från att 
komma upp på fullmäktiges dagordning. 

Det var inte bara i Ringdansen som statliga bidrag påverkade vilka energifrågor 
kom upp på kommunens dagordning. I Norrköping var statliga bidrag även 
betydelsefulla för om kommunen skulle erbjuda kommunal energirådgivning eller inte. 
När det fanns statsbidrag för verksamheten var energirådgivare anställda i den 
kommunala förvaltningen, men när bidragen upphörde försvann energirådgivningen 
från förvaltningen.  

Statliga bidrag bestämde också under 1980-talet vilken energihushållnings-
verksamhet som skulle finnas för de lokaler kommunen använde i sin verksamhet. Det 
gavs statliga bidrag till att göra besiktningar och utarbeta planer med hushållningsmål 
och åtgärdsförslag för kommunens lokaler, men inte för att implementera åtgärds-
förslagen. Kommunen tilldelade inte heller energirådgivarna några resurser till detta, 
vilket gjorde att förslagen aldrig realiserades.  

NME fick år 1992 i uppgift av kommunstyrelsen att ansvara för energirådgivningen. 
I Norrköping ansågs detta beslut inte kontroversiellt. Aktörerna menade att fördelen 
var att NME redan hade upparbetade kontakter med konsumenterna, som de kunde 
utnyttja när de skulle informera i frågan. Men energirådgivaren på NME menade att 
hon hade fått ägna en stor del av sitt arbete till att skapa ett nätverk, eftersom detta 
saknades. Hon kände sig också ofta maktlös i sin position, eftersom hon saknade 
finansiella resurser för att bedriva verksamheten, inte kunde erbjuda kunderna några 
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energibidrag och för att det i praktiken bara var hon som på deltid arbetade med 
energirådgivningen.  

Det var inte någon stor diskussion inom kommunen kring trovärdigheten i att ha 
energirådgivning organisatoriskt placerad inom ett bolag som samtidigt hade till 
uppgift att sälja el och värme. Konflikten mellan energihushållning och tillförsel hade 
redan före detta beslut varit uppe på dagordningen i Norrköping, så frågan upplevdes 
kanske inte som ny för aktörerna. Konflikten mellan energihushållning och tillförsel 
var till och ifrån uttalad inom kommunen och diskuterats i bl.a. Ringdansen och i olika 
energiplaner. Det konstaterades att en minskad fjärrvärmeförbrukning minskade 
elproduktionen i kraftvärmeverket och det diskuteras också om kommunala 
investeringar i energihushållningsåtgärder verkligen var rimliga i förhållande till de 
miljöeffekter som åtgärderna fick.  

Den motstridiga målsättningen för energihushållning och tillförsel arbetades mer 
eller mindre in i NMEs verksamhet, där NME i sin kundstrategi betonade att när 
kunden valde NME, fick de mer än en energileverantör, de fick en helhetslösning för 
deras energikonsumtion. Visserligen var energirådgivningen till för alla kommunens 
invånare, men i praktiken var det bara NMEs kunder som kom att ta del av 
rådgivningen. Energirådgivningen blev en del av NMEs strategi att utforma en 
verksamhet där helhetslösningar och försäljning av tilläggstjänster var viktiga 
försäljningsargument, något som för övrigt hela energibranschen har kommit att 
anamma under 1990-talet.511 

När NME såldes ut tog kommunen inte över energirådgivningen. Energi-
rådgivningen ”konkurrerades” sedan ut av annan verksamhet i kommunen. Det fanns 
ingen som mobiliserade stöd för verksamheten och därmed försvann den återigen 
under en period. Kommunen fick emellertid kort efter utförsäljningen statliga bidrag 
för energirådgivningen och kunde därför börja bygga upp den verksamheten igen.  
 

                                              
511 Jmf Summerton, J (2001), ”Brand name electricity: shaping new identities for utilities and users in the 
1990s”, i Silveira, S (red), Building Sustainable Energy Systems. Swedish experiences, Stockholm: Svensk 
byggtjänst, Eskilstuna: Energimyndigheten. 
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6.5 Agenda 21 – med fokus på medborgarnas engagemang och 
delaktighet 
 
I början av 1990-talet påbörjas arbetet med att ta fram en Agenda 21-plan i 
Norrköping. I detta avsnitt ska en analys av framtagningsprocessen och 
implementeringen av Agenda 21-planen göras. Här diskuteras utformningen av 
Agenda 21-planens energikapitel, vilka aktörer som deltog med att ta fram energimål 
och åtgärder, samt hur aktörerna mobiliserade stöd för Agenda 21-planens mål och 
visioner.  
 

6.5.1 Agenda 21-plan arbetas fram 
 
År 1992 drog processen med att skapa en kommunal Agenda 21-plan igång genom att 
centern lade fram en motion i frågan. Fullmäktige beslutade att miljö- och 
stadsplaneringsnämnden initialt skulle vara politisk styrgrupp med uppgift att ta fram 
ett förslag till hur kommunens arbete med Agenda 21 skulle genomföras. Nämnden 
fick också i uppdrag att ta fram en arbetsgrupp.512  

Det tog tid att bygga upp en organisation för Agenda 21. År 1994 visstidsanställdes 
fem personer för att arbeta med Agenda 21-relaterade frågor. Tre av dessa var 
projektanställda på kommunen och två finansierades genom arbetsmarknadsstöd. De 
som anställdes var personer som hade gått ett miljöinformatörsprojekt som 
miljöenheten i kommunen anordnade för arbetslösa. Syftet med miljöinformatörs-
projektet var att de arbetslösa skulle gå ut i skolor och förskolor för att få igång 
aktiviteter som skulle öka miljöintresset bland barn och personal. Detta 
arbetsmarknadsprojekt varade i ett halvår för varje individ. Genom att anställa några 
av personerna som Agenda 21-samordnare kunde kommunen bibehålla den kunskap 
som miljöinformatörerna fått under kursen.513  

Fram till år 1995 var det inte bestämt hur länge verksamheten skulle få fortgå. 
Under den perioden var det därför svårt för projektarbetarna att starta upp någon mer 
långsiktig verksamhet. År 1995 fattade kommunfullmäktige beslut om att Agenda 21-
verksamheten skulle bli ett förvaltningskontor, vilket medförde att Agenda 21-kontoret 
fick en egen budget och kunde börja anställa personal. Samtidigt tillsattes en 
ledningsgrupp för Agenda 21-kontoret som bestod av förtroendevalda politiker och 
tjänstemän från den kommunala förvaltningen samt NME. Ledningsgruppens uppgift 
var att leda arbetet med att ta fram en lokal Agenda 21-plan, bestämma inriktningen på 
Agenda 21-samordnarnas arbete, besluta om Agenda 21-kontorets budget och bevilja 
bidrag till kommunala enheter, som kunde söka bidrag för att starta olika Agenda 21-
projekt.514 

Tre Agenda 21-samordnare anställdes år 1995. De började processen med att ta 
fram en kommunal Agenda 21-plan genom att bilda ett Agenda 21-nätverk som var 

                                              
512 Motion centerpartiet 1992-11-23; kf § 224/93; KH nr 169/93. 
513 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
514 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309; kompletterande information Agenda 21-samordnare Faxér via 
e-post 20040128. 
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öppet för alla; privatpersoner, företag, organisationer, kommunala enheter etc. För 
detta nätverk hade Agenda 21-samordnarna en stor upptakt den 1 april 1996 då den 
lokala Agenda 21-planen diskuterades. Vid detta möte bildades en måldokumentgrupp 
bestående av ett 50-tal personer:  

”Det var en väldigt blandad grupp med allt från pensionärer, ungdomar, bönder och 
företagare som satt och diskuterade under ett halvårs tid vilka målsättningar som Norrköping 
skulle ha.”515  

 
Resultatet blev 12 målområden och ett antal målförslag som handlade om åtgärder 
inom områden som bostad, hälsa, energi, transporter och avfall.  

Utifrån detta förslag tog kontoret fram ett studiematerial om dessa målområden som 
bl.a. marknadsfördes via studieförbund, tidningar och vid olika aktiviteter. Alla som 
ville fick ta del av materialet. Under hösten 1996 och hela 1997 hade kommun-
invånarna möjlighet att lämna synpunkter på målförslagen och komma med förslag på 
konkreta åtgärder.516  

Agenda 21-samordnarna marknadsförde programmet hos skolor, föreningar och i 
lokalpressen. Vem som så önskade fick ta del av materialet och komma med 
synpunkter. Materialet var tillgängligt för diskussion i cirka två år. Mot slutet av 
perioden, hösten 1997, gjordes en utställning som Agenda 21-samordnarna åkte runt 
och presenterade på olika platser i kommunen. Där kunde kommuninvånarna 
kommentera och ge synpunkter på materialet.517  

Ett område i studiematerialet som sändes ut handlade om energi. De två energimål 
som formulerades var:  

”vi ska enbart använda förnyelsebara energikällor och vi ska använda energi på ett så 
effektivt sätt som möjligt.”  

 
Till energimålen fanns förslag på diskussionspunkter för de som tog del av 

materialet. Diskussionspunkterna tog upp energiprisernas möjlighet att styra 
energiförbrukning, hur hushållen kunde minska sin energianvändning och hur sol, vind 
och vatten kunde användas som energikälla idag och i framtiden.518 

I början av år 1998 samlades alla kommentarer in som samordnarna hade fått på 
studiematerialet. Då hade ca 4 500 personer lämnat synpunkter till Agenda 21-
kontoret. Vid sammanställningen reducerades de 12 målområdena till 10 eftersom 
flera områden överlappade i så hög utsträckning att en sammanslagning ansågs 
lämplig.519 Med utgångspunkt i detta material skrev sedan Agenda 21-samordnarna en 
Agenda 21-plan. Mål och målformuleringar sammanställdes. Agenda 21-samordnarna 
tog hjälp av en journalist som skrev en vision om hur det framtida samhället skulle 
kunna gestalta sig. Agenda 21-samordnaren menade att journalistens uppgift var att 
göra planen mer lättillgänglig för allmänheten:  

                                              
515 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
516 Lokal Agenda 21 Norrköpings kommun, s 3; Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
517 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
518 Dom borde göra nåt åt all miljöförstöring och alla orättvisor i världen…, Studiematerial från Agenda 21-
kontoret, s 14f. 
519 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
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”När man ser måldokumentet är det lite tungt och alla tycker inte att det är jättekul att läsa 
måldokument. Det är inte alla som kopplar ihop att, jaha, vi ska inte använda fossila bränslen 
och förstår hur samhället blir. /../ Han har försökt att skriva det här på ett lättförståeligt 
sätt.”520 

 

6.5.2 Kommunfullmäktige ”antog” Norrköpings Agenda 21-plan 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 1998 att:  

”anmäla bifogad ’lokal Agenda 21’ som övergripande inriktningsmål för Norrköpings 
kommun.”521  

 
Flera fullmäktigeledamöter framförde kritik mot att Agenda 21-planen bestod av 
allmänhetens åsikter och ledamöterna tyckte att det var svårt att veta hur de skulle 
hantera det.522 Miljödirektören på kommunledningskontoret, som även var Agenda 21-
kontorets chef, menade att de förtroendevalda politikerna osäkerhet kring hur 
dokumentet skulle behandlas berodde på  

”att det inte hade hanterats i det traditionella kommunala systemet. Det var inte tjänstemän 
som hade gjort den. Den hade inte varit ute på remiss. Den hade inte behandlats på något sätt 
som det brukar göras med ett dokument. Och då menade de att det kan vi som politiker inte 
ta ställning till.”523 

 
Agenda 21-samordnarna försökte att både informera och engagera de förtroendevalda 
politikerna i framtagningen av Agenda 21-planen innan den kom upp för beslut i 
fullmäktige. Miljödirektören berättade att Agenda 21-samordnarna  

”bjöd in fullmäktigeledamöter till seminarium om det här före, för att de skulle förstå hur vi 
hade arbetat och hur vi hade tänkt när vi gjorde det här. De som var med på seminariet var 
också de som var positiva till att anta planen. Bland de som inte var med, var det en hel del 
som tyckte att vi inte kunde anta ett sådant konstigt dokument.”524  

 
När planen presenterades för kommunfullmäktige betonade kommunstyrelsens 
ordförande att de förtroendevalda politikerna inte kunde ta bort något, men däremot 
lägga till saker som de tyckte fattades. Inga tillägg gjordes emellertid. 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att det var en uppgift för nämnder och 
styrelser att genomföra de delar av planen som berörde respektive verksamhet.525  
 
 

                                              
520 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
521 Kf § 71/98. 
522 Intervju miljödirektör Lindahl 010614; Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
523 Intervju miljödirektör Lindahl 010614. 
524 Ibid. 
525 Kf § 71/98. 
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Figur 7 Norrköpings Agenda 21-plan 

 

6.5.3 Agenda 21-planens utformning 
 
Norrköpings Agenda 21-plan bestod av tre delar: ett måldokument, en vision och ett 
handlingsprogram. Visionen var en berättelse om hur Norrköping ser ut om 44 år, där 
bl.a. energianvändning stadigt hade minskat sen tusenårsskiftet och där biobränsle och 
solenergi var de främsta energislagen i Sveriges energiförsörjning. Måldokumentet 
bestod av 10 olika ämnesområden. Dessa 10 ämnesområden var sedan även 
handlingsprogrammet uppdelat efter. Varje ämnesområde hade förslag på vad man 
kunde göra som privatperson, vad företag och organisationer kunde göra och vad 
kommunen kunde göra för att skapa ett uthålligt Norrköping.  

Ett av ämnesområdena var ”Att använda el, värme och bränsle” och här fanns 
målen: ”vi ska enbart använda förnyelsebara energikällor och vi ska använda energi på 
ett så effektivt sätt som möjligt.” Förslag på vad individen kunde göra var t.ex. att byta 
till lågenergilampor och sänka inomhustemperaturen. Företag och organisationer 
kunde t.ex. satsa på energihushållning i sina anläggningar och energideklarera sina 
varor och tjänster. Kommunen kunde bl.a. använda energin effektivare i sina lokaler 
och sin verksamhet, sänka de fasta och höja de rörliga avgifterna på energi, samt 
värma upp sina lokaler med förnyelsebara bränslen.526 

Tanken med Norrköpings Agenda 21-plan var att den skulle vara ett stöd för 
medborgarna när de i olika delar av sin närmiljö t.ex. på sin arbetsplats, bostadsområde 
eller förening diskuterade vad de kunde göra för att bidra till ett uthålligare 
Norrköping. Ett återkommande budskap till invånarna var: ”Nu överlåter vi på 
dig/../att ta din del av ansvaret för framtiden.”527 Samtidigt skulle också målen vara 
vägledande för all kommunal planering och alla kommunala beslut framöver. Andra 
program och mål för kommunen skulle inte stå i konflikt med målen i Agenda 21.528 

                                              
526 Lokal Agenda 21 Norrköpings kommun, s 21. 
527 Ibid., s 3. 
528 Ibid., s 2. 



  Fallstudien i Norrköpings kommun 

 167 

6.5.4 Förankring och implementering av planen 
 
Efter att planen antogs arbetade Agenda 21-samordnarna med att förankra Agenda 21-
dokumentet i kommunen och med att sprida kunskap och delaktighet i det fortsatta 
arbetet. Agenda 21-samordnarna gjorde inga massutskick av planen efter att den hade 
antagits utan de valde att ”jobba med avgränsade ytor och grupper.”529 Detta betydde 
att Agenda 21-samordnarna arbetade kommundelsvis. Först besökte samordnarna 
Vikbolandet:  

”Då inventerade vi Vikbolandet och tittade vilka företag finns, vilka föreningar. Hur ser det 
ut? Vilka kommunala enheter finns det? Så tog vi kontakt med kommundelsnämnden och 
vissa personer som vi visste var eldsjälar där ute och frågade hur gör man för att engagera 
folk på Vikbolandet. Hur tycker ni där ute?”530 

 
Därefter bjöds alla boende och verksamma på Vikbolandet in till en upptaktsträff, där 
man diskuterade hur de ville arbeta med Agenda 21-planen och med vilka frågor. 
Utifrån dessa frågeställningar bildades sedan olika grupper som arbetade med de olika 
frågorna:  

”Det är tanken att man ska gå ut och föra en dialog inom ett geografiskt område och på så vis 
förankra agendan.”531  

 
Efter Vikbolandet startades verksamheter upp i andra kommundelar bl.a. Kolmården 
och Oxelbergen. Detta arbete skulle sedan fortsätta fram till dess Agenda 21-
samordarna hade besökt alla Norrköpings kommundelar.  

Kommuninvånarna i de olika områdena valde att arbeta med olika saker. I 
Kolmården blev temat lokalproducerad mat. När Agenda 21-samordnarna ordnade 
möte i Kolmården visade det sig att det fanns ett antal bönder som odlade ekologiskt 
samtidigt som det fanns ett antal skolor, förskolor och kommunala enheter som ville ha 
lokalproducerad ekologisk mat. Dessa grupperingar hade inte mötts tidigare. Agenda 
21-mötet blev därför en mötesplats för dessa grupper, vilket utvecklades till att 
skolorna köpte ekologiskt odlad mat från bönderna. I Oxelbergen valde man däremot 
att arbeta med att rusta upp en park som finns inom området:  

”Så det är lite olika. Det är mer vad de som bor där vill engagera sig. Vi bestämmer inte vad 
de ska göra bara att de ska göra någonting.”532 

 
Agenda 21-samordnaren menade att deras uppgift främst var att ge andra individer och 
grupper möjlighet att genomföra sina idéer inom Agenda 21-planens ramar:  

”Vår roll är egentligen att få igång andra med saker och ting. Det blir inte så inriktat på en 
specifik fråga.”533 

 

                                              
529 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
530 Ibid. 
531 Ibid. 
532 Ibid. 
533 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
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I planen uppmanades varje kommunal nämnd och styrelse att konkretisera tillämpliga 
delar i Agenda 21-planen och ta fram egna handlingsprogram som skulle skickas in till 
Agenda 21-kontoret senast den 31 maj 1999. I januari år 2001 hade svar kommit in 
från de flesta nämnder och styrelser.534 Agenda 21-samordnarna arbetade även med att 
förankra planen i den kommunala förvaltningen, genom att t.ex. åka ut till olika 
verksamheter för att få igång en aktivitet. Samordnarna har inte arbetat lika aktivt mot 
förvaltningen som de har mot kommuninvånarna. De kommunala enheterna kunde 
också söka Agenda 21-bidrag för projekt som de ville genomföra.535  

Varje år har en sammanställning gjorts av de olika förvaltningskontorens och de 
kommunala bolagens arbete med Agenda 21-planens mål och åtgärder. Tanken var att 
de kommunala enheterna skulle redovisa vad de hade och inte hade gjort. Detta 
fungerade inte eftersom enheterna inte förstod att det fanns en skillnad på 
uppföljningen av det miljöprogram som samtidigt togs fram på miljökontoret och 
Agenda 21-planens uppföljning. Det beslöts därför att dessa redovisningar skulle slås 
ihop, så att enheterna bara behövde redovisa de miljöåtgärder man gjort.536  

Miljödirektören tyckte att responsen på Agenda 21-planens hade varit varierad 
mellan de olika kommunala enheterna beroende på vilka personer som fanns på 
enheterna.537 Tjänstemännen inom de olika förvaltningskontoren hade ibland svårt att 
veta hur de skulle hantera mål och formuleringar i Agenda 21-planen, delvis på grund 
av att målen inte var konsekventbedömda och kostnadsberäknade:  

”Men sen när man kommer till den som är verksamhetsansvarig och säger att så här tycker 
den här gruppen att ni ska förändra er verksamhet så är det oerhört trögt.”538 

 

6.5.5 Politiskt stöd för Agenda 21-verksamheten 
 
Agenda 21-samordnaren kände ett starkt politiskt stöd för verksamheten. Agenda 21-
verksamheten startades upp när det var borgerligt styre, medan det var 
socialdemokraterna som styrde kommunen när Agenda 21-kontoret invigdes. Detta 
tyckte Agenda 21-samordnaren visade på att det fanns politisk enighet i frågan.539 
Miljödirektören menade att trots det stöd som fanns för Agenda 21s verksamhet var 
det inte så många som pratar om Agenda 21 längre. Hon menade att miljöfrågorna 
generellt hade blivit nedprioriterade under senare år.540  

Agenda 21-samordnaren konstaterade att alla partier ställde sig bakom Agenda 21s 
verksamhet och alla partier framhävde att de tyckte att Agenda 21s frågor var viktiga 
frågor. Samtidigt tyckte hon att det togs politiska beslut som ledde utvecklingen åt 
”fel” håll. Ett problem enligt Agenda 21-samordnaren var kommunens ständiga 
budgetunderskott:  

                                              
534 Kf § 71/98; www.nsb.norrkoping.se/agenda21/a21inorrk.htm. 
535 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
536 Ibid. 
537 Intervju miljödirektör Lindahl 010614. 
538 Intervju miljösamordnare Arumskog 010406. 
539 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309; kompletterande information Agenda 21-samordnare Faxér via 
e-post 20040128. 
540 Intervju miljödirektör Lindahl 010614. 
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”Det beror på att den här kommunen har dålig ekonomi, vilket gör att ekonomin får styra i 
första hand för att komma i ekonomisk balans, innan man kan jobba mot en ekologisk 
uthållighet, vilket kan vara lite frustrerande. Eftersom vi vill se arbetet på lång sikt och inte 
på kort sikt.”541 

 
Flera andra aktörer uppfattade också att Agenda 21-arbetet hade gått i stå. En 
fullmäktigeledamot sa att:  

”Det här med Agenda-21 arbetet stannade upp i vanligt folks tänkande i och med att 
dokumenten hade tagits fram och presenterats i den kommunala förvaltningen och antagits i 
fullmäktige. Det blev lite som att nu har vi den pärmen klar. Nu står den i bokhyllan. Nu 
börjar vi med nästa.”542 

 

6.5.6 NMEs respons på Agenda 21-planen 
 
Efter att planen antogs i maj 1995 åkte Agenda 21-samordnarna runt för att presentera 
Agenda 21-planens innehåll och redogöra för de delar som de olika nämnderna och 
styrelserna hade ansvar för att implementera. NMEs styrelse avböjde helt ett besök 
från samordnarna. NMEs styrelse var också den enda styrelse som inte redovisade hur 
de tänkte att genomföra planens mål.543  

Styrelseledamöterna i NME verkade inte tycka att Agenda 21-planen var en fråga 
för NMEs styrelse. Ordförande menade att den inte kom upp på styrelsens bord, därför 
att styrelsen inte hade någon formell anledning att anta planen:  

”Men utifrån bolagets styrning, verksamhet och allt det där, så ska inte bolaget ta ett sånt 
beslut.”544  

 
En ledamot menade att styrelsen inte tog hänsyn till planen för att det inte går att ha 
hur många mål som helst i ett bolag. Han förutsatte emellertid att NMEs tjänstemän i 
sitt arbete följde planens mål: 

” Att miljöansvarig på NME läser igenom det här och försöker följa det här. /../ Men vi [i 
styrelsen] gör inget för att formalisera det här på något särskilt sätt.”545 

 
Styrelseordförande menade också att NME sedan tidigare följde planens intentioner.546  

NME har hela tiden haft en representant i Agenda 21s ledningsgrupp. Från början 
deltog NMEs VD. Han gick dock inte till träffarna och enligt Agenda 21-samordnaren 
fick den som missade tre möten inte längre vara med i ledningsgruppen. VDn ersattes 
av dåvarande marknadschef på NME. VDn ansåg inte att det fanns någon större vits 
med att deltaga i möten då han hade svårt att se syftet med gruppen.547 Agenda 21-

                                              
541 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
542 Intervju fullmäktigeledamot Bredin 010427. 
543 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
544 Intervju styrelseordförande Ohlén 010322. 
545 Intervju styrelseledamot Egnell 010329. 
546 Intervju styrelseordförande Ohlén 010322. 
547 Intervju VD Egard 010216. 
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samordnaren tyckte att samarbetet med NME förbättrades i och med att 
marknadschefen kom in i ledningsgruppen.548  

Marknadschefen på NME tyckte själv inte att Agenda 21-planens mål och 
åtgärdsförslag hade påverkat NMEs verksamhet:  

”Men jag kan inte säga att vi har varit påverkade. Det beror delvis på att vi har haft ett 
miljötänkande här. Vi har jobbat hårt hela tiden. Delvis av ekonomiska skäl eftersom 
skatterna var på emissionerna.”549 

 
Marknadschefen deltog i ledningsgruppens möten för att han personligen tyckte att det 
var intressanta frågor som togs upp där. Han menade också att det var bra för det 
fortsatta arbetet med Agenda 21-planen att Agenda 21-samordnarna hade kontaktvägar 
in till NME.550 

Ordförande i Agenda 21s ledningsgrupp trodde att Agenda 21-planen kunde 
påverka NMEs verksamhet via det breda stöd för planen som fanns hos allmänheten:  

”Opinionsmässigt påverkar det naturligtvis bolaget i sitt uppträdande. Insikten och 
kunskapen utifrån Agenda 21-arbetet har blivit så stark att bolaget måste inse att nu gäller 
det för oss att medverka och lyssna.”551  

 
Han menade också att det blev lättare att få NME att delta i verksamheter av typ 
Agenda 21, när Sydkraft gick in som delägare i bolaget.552 Det var också i samband 
med att Sydkraft gick in som delägare som Marknadschefen ersatte NMEs VD i 
Agenda 21s ledningsgrupp. 

När en kommunal nämnd eller styrelse inte arbetade för att genomföra målen i 
Agenda 21-planen hade Agenda 21-samordnarna inga möjligheter att tvinga fram en 
implementering. NME lämnade t.ex. inte in någon redovisning av vilka miljöåtgärder 
bolaget genomfört, vilket Agenda 21-samordnarna inte kunde tvinga fram. NME 
hävdade att de varit så upptagna av att miljöcertifiera sin verksamhet att bolaget inte 
hunnit med Agenda 21s uppföljning. Miljödirektören trodde emellertid inte att NME 
brydde sig om Agenda 21-planen, eftersom bolaget inte heller lämnade in något 
handlingsprogram:  

”De tyckte att de jobbade bra på sitt eget sätt. De höll på att certifiera sig och så där. Och då 
tyckte de att det räckte med det.”553  

 
Agenda 21-samordnarna hoppades emellertid fortfarande att NMEs representant i 
ledningsgruppen skulle kunna påverka NME att ta fram en redovisning. Samtidigt 
tyckte Agenda 21-samordnaren att det var problematiskt nu när NME sålts till 
Sydkraft. Det var oklart vilken roll som NME skulle komma att få och om NME 
fortfarande skulle vara representerade i ledningsgruppen.554 

                                              
548 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 
549 Intervju marknadschef Gustafsson 010309. 
550 Ibid. 
551 Intervju kommunalråd Johnson 010411. 
552 Ibid. 
553 Intervju miljödirektör Lindahl 010614. 
554 Intervju Agenda 21-samordnare Faxér 010309. 



  Fallstudien i Norrköpings kommun 

 171 

6.5.7 NME: Miljöcertifiering istället för Agenda 21-arbete 
 
Ett skäl till att NMEs tjänstemän och ledning inte engagerade sig i arbetet med Agenda 
21-planen var att NME under samma period arbetade med att miljöcertifiera sin 
verksamhet. I maj 1999 blev NME certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.555 
Miljöcertifieringen tog en stor del av NMEs tid eftersom certifieringen samtidigt blev 
ett sätt att skapa en tydlig målsättning för organisationen. Samtidigt som 
certifieringsarbetet påbörjades blev NME ålagt av kommunen att köpa Norrköpings 
renhållningsbolag, som senare även följdes av Norrköpings Vatten och 
Stadsentreprenad. Därmed ökade också behovet av tydliga målsättningar. 
Certifieringen var, enligt VDn, ett sätt att få ett system för bolaget för hur de skulle 
arbeta.556  

NMEs strategi under slutet av 1990-talet var, enligt miljöutredaren på NME, att 
bedriva allt miljöarbete inom ramen för miljöledningssystemet. Miljöarbetet handlade 
till stora delar om ständiga förbättringar  

”genom uppföljning, utveckling och revisionen är en viktig del. Sen har du ett löpande 
miljöarbete.”557  

 
Förutom miljöledningssystemet var det framför allt det nationella regelverket som 
styrde bolagets miljöarbete.558 

Miljödirektören tyckte att miljöledningssystemen var ett bra sätt att få ett 
strukturerat miljöarbete på. Men samtidigt ansåg hon att miljöledningssystemens och 
Agenda 21-verksamhetens skilda perspektiv utgjorde ett problem, när Agenda 21-
planen mål skulle genomföras:  

”Jag kan tycka att det är lite svårt för man har sagt att Agenda 21 är underifrånperspektiv, 
men ledningssystem måste ändå vara ovanifrånperspektiv. Någon har bestämt något och då 
gäller det att styra åt ett speciellt håll och då gäller det att få alla med sig.”559  

 
Miljödirektören tyckte också att det var viktigt att miljöarbete inte reducerades till att 
personalen utformade blanketter och instruktioner, utan att personal och ledning i en 
organisation verkligen funderade på sitt beteende i sitt dagliga arbete.560 
 

6.5.8 Avslutande analys: engagemang som målsättning 
 
En sammanfattande analys av Agenda 21s verksamhet är att den än så länge haft liten 
betydelse för energisystemets utformning. En genomgång av Norrköpings arbete med 
att ta fram en Agenda 21-plan har gett upphov till många frågor, men få svar. Vad 
hade förtroendevalda och Agenda 21-samordnare för syfte med Agenda 21-planen? 

                                              
555 NME årsberättelse 1999. 
556 Intervju VD Egard 010216. 
557 Intervju miljöutredare Örtenvik 010315. 
558 Ibid. 
559 Intervju miljödirektör Lindahl 010614. 
560 Ibid. 
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Varför engagerade Agenda 21-samordnarna alla dessa invånare för att ta fram mål och 
visioner för bl.a. energisystemet? Syftet verkar inte ha varit att genomföra Agenda 21-
planens mål, utan drivkraften var snarare att göra många människor delaktiga och 
engagerade i en diskussion kring ett ekologiskt uthållig samhälle. De förtroendevalda 
lade ned stora resurser på att ta fram en Agenda 21-plan, men har inte lagt ned samma 
resurser för att genomföra planens intentioner.  

Efter att kommunfullmäktige behandlat planen besökte Agenda 21-samordnarna 
styrelser och nämnder och informerade om planen. Därefter överlät Agenda 21-
samordnarna implementeringen av planen på de kommunala nämnderna och 
styrelserna. Efter den första informationen gick samordnarna inte aktivt ut till varje 
enhet för att mobilisera stöd för att olika åtgärder skulle implementeras. Målen i 
Agenda 21-planen fick också olika prioritet på de olika förvaltningskontoren. Agenda 
21-planens mål blev prioriterade om det fanns enskilda tjänstemän på kontoren eller 
nämndemän som engagerade sig och arbetade för att implementera de olika målen.  

Agenda 21-samordnarna inriktade sig istället på att mobilisera stöd hos 
kommuninvånarna. Agenda 21-planen hade från början en stark betoning på just 
medborgarna, där fokus var på vad varje individ kunde göra för att nå ett uthålligt 
samhälle. Den kommunala organisationens möjligheter till påverkan var inte lika 
central i vare sig visionsarbetet eller implementering. Agenda 21-samordnarna valde 
att ge medborgarna i olika kommundelsnämnder möjlighet att förverkliga sina olika 
idéer. Gentemot kommuninvånarna arbetade Agenda 21-samordnarna inte främst för 
att målen i planen skulle implementeras, utan Agenda 21-samordnarnas mål var 
snarast återigen att engagera medborgare i olika aktiviteter som medborgarna själva 
valde. Därmed började processen om. Agenda 21-samordnarna arbetade återigen upp 
nätverk, men nu inom ett mindre geografiskt område. Nya idéer och förslag togs fram. 
Skillnaden den här gången var emellertid att syftet verkade vara att idéerna skulle 
genomföras. Men för mig var det oklart vilken roll Agenda 21-planen hade för arbetet 
i de olika kommundelarna.  

NMEs styrelse tog inte upp Agenda 21-planen på styrelsens dagordning för 
diskussion och avböjde också ett besök av Agenda 21-samordnarna. NMEs 
styrelseledamöter hänvisade bl.a. till rådande procedurer och menade att Agenda 21-
planen inte var en fråga för en bolagsstyrelse. Dessutom ansåg styrelseledamöterna att 
de inte kunde anta hur många mål som helst för verksamheten. I samband med att 
Sydkraft gick in som delägare i NME, skickades en ny, mer engagerad representant 
från NME att delta i Agenda 21s ledningsgrupp. Hans uppgift blev att föra samman 
Agenda 21-samordnarna med relevanta tjänstemän på NME i olika projekt. Projekten 
handlade främst om att engagera NMEs tjänstemän som informatörer i skolor, 
föreningsträffar o.dyl., samt om att hela den kommunala organisationen skulle välja 
miljövänliga produkter när så var möjligt. Målen i Agenda 21-planen som t.ex. tog upp 
en ökad rörlig fjärrvärmetaxa har däremot inte varit föremål för vidare utredning av 
varken Agenda 21-samordnare eller NME. 
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6.6 Tillförselverksamhetens organisering i Norrköping 
 
Avslutningsvis ska tillförselverksamhetens organisering i Norrköping analyseras. Som 
nämndes i inledningen till kapitlet har det skett ett flertal omorganisationer av 
energiverksamheten i Norrköping under 1980- och 1990-talet och här ska 
ansvarsfördelning i kommunen och kommunens ägarroll diskuteras.  
 

6.6.1 Många omorganisationer av tillförselverksamheten 
 
Intervjupersonerna menade att det var framför allt omorganiseringarna under 1990-
talet som påverkade hur tillförselverksamheten bedrevs. De omorganisationer som 
skedde på 1980-talet fick, enligt intervjupersonerna, inte lika stor praktisk betydelse. 
Störst betydelse ansågs bolagiseringen år 1994 haft när både produktion och 
distribution av energi samlades i ett och samma bolag samt när NME bildades år 1997 
som ett sammanhållet tekniskt försörjningsbolag där energi, VA, stadsentreprenad och 
avfallshantering ingick. Den sista omorganiseringen, när NME först delvis och sedan 
helt, såldes ut till Sydkraft var naturligtvis väldigt avgörande för kommunens 
möjlighet att påverka tillförselsystemets utformning.561 

Produktion och distribution samlades år 1994 i ett och samma bolag. Enligt NMEs 
VD var den bakomliggande orsaken att kommunen behövde pengar att klara sin 
ekonomi. Vid bolagiseringen behöll kommunen hela det överskott som energirörelsen 
samlat för framtida investeringar (ca 225 miljoner kronor). Dessutom betalade NME 
en köpeskilling till kommunen som med ca 160 miljoner översteg det bokförda värdet. 
NME förband sig också, efter krav från kommunen, att betala överränta på lån som 
tagits upp genom kommunen samt en intrångsavgift på 5 miljoner/år.562 Ytterligare ett 
skäl som låg bakom bolagiseringen var att staten hade aviserat att elmarknaden skulle 
komma att avregleras. Marknadschefen menade att det var enklare för NME att agera 
på en avreglerad elmarknad om även distributionen bolagiserades.563 

De förbättringar som intervjupersonerna lyfte fram med omorganiseringen år 1994 
var att det blev en tydligare och effektivare hantering av ekonomiska frågor, 
ansvarsfrågor och hur beslut fattades. Styrelseledamöterna märkte att de fick en 
tydligare ekonomisk uppföljning av sin verksamhet, där styrelsen varje månad fick en 
ekonomisk rapportering av bl.a. budgetläge, vilket inte varit fallet tidigare. Dessutom 
blev det diskussion kring styrelseledamöternas ansvarsförhållande gentemot bolaget. 
När styrelsen tillsattes år 1994 genomförde kommunen en utbildning för 
styrelseledamöterna om deras funktion i ett bolag och vilket ansvar de hade som 
ledamöter i en styrelse.564  

Marknadschefen menade att bolagiseringen även medförde ett mer resultatinriktat 
tänkande. En effekt av att bolaget var mer resultatinriktat var att bland annat målet vad 

                                              
561 Intervju styrelseordförande Breström 010315; marknadschef Gustafsson 010309; fjärrvärmechef Tunesson 
010411; vice VD Jansson 010425; fullmäktigeledamot Bredin 010427. 
562 Kompletterande information VD Egard via e-post 20040129. 
563 Intervju marknadschef Gustafsson 010309. 
564 Intervju styrelseordförande Breström 010315. 
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gällde leveranssäkerhet förändrades. Innan bolagiseringen var det självklart att 
kunderna skulle erbjudas en 100-procentig leveranssäkerhet, men detta började 
ifrågasättas när kostnaderna för att erbjuda en så hög säkerhet tydliggjordes. 
Marknadschefen sa: 

”Ofta var det att man hade för höga ambitioner. Man kostade på sig för mycket för att få 
100-procentig leveranssäkerhet. Vill kunden verkligen ha det och betala det höga priset? Vill 
man ha lite lägre säkerhet till kanske halva priset? För det kostar väldigt mycket de här sista 
bitarna.”565 

 
En förbättring som fjärrvärmechefen framhävde med bolagiseringen var att 
beslutsprocessen blev snabbare och att många onödiga beslutsvägar försvann.566 När 
energiverksamheten låg i förvaltningen fattade kommunfullmäktige beslut om 
investeringar. När det sedan blev bolag blev fullmäktige enbart informerat. Just 
investeringsbeslut togs av vice VD upp som exempel på beslut som blev enklare och 
gick snabbare att hantera: 

”Jag kan jämföra mellan vad som avhandlades i kraftbolagets styrelse och vad som 
avhandlades i förvaltningen Norrköpings energiverk under den här perioden 86-93. Det var 
enklare att driva frågor inom bolaget, att driva investeringsbeslut t.ex., än att hantera det 
inom förvaltningen.”567 

 
NMEs styrelseordförande tyckte emellertid att det inte blev så stor skillnad när alla 
uppgifter lades i ett bolag, eftersom kommunen redan före bolagiseringen hade drivit 
all verksamhet som om den låg i ett bolag.568 Ett kommunalråd menade att:  

”det utvecklades en kultur även i förvaltningsdelen i bolaget som gjorde att man ansågs sig 
nog själv. Att man hade en fri roll. Så länge det genererade pengar och funkade bra så var det 
ingen annan som skulle lägga sig i det här. Det här sköter vi bättre själva. Det var inte så 
mycket politik utan det var driftsfrågor.”569  

 
Nästa omorganisering i kommunen, när all teknisk försörjning samlades i bolaget 
NME, var omfattande och till viss del framtvingad mot de olika verksamheternas vilja. 
Trots att denna omorganisation tog tid och blev konfliktfylld, menade VDn att 
fördelarna i efterhand uppvägde nackdelarna. Den största fördelen som VDn såg det 
var att rollfördelningen i kommunen blev tydligare.570 Bolaget hade också av tradition 
fått utföra flera uppgifter utan att få ersättning för det: 

”I alla lägen har man räknat med att det kommunalägda bolaget ska ställa upp utan att det 
kostar någonting. Eftersom det har varit kommunalt. Så har kulturen varit.”571  

 

                                              
565 Intervju marknadschef Gustafsson 010309. 
566 Intervju fjärrvärmechef Tunesson 010411. 
567 Intervju vice VD Jansson 010425. 
568 Intervju styrelseordförande Breström 010315. 
569 Intervju kommunalråd Johnson 010411. 
570 Intervju VD Egard 010216. 
571 Intervju vice VD Jansson 010425. 
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Det här systemet började problematiseras runt mitten av 1990-talet, med det var först i 
och med utförsäljningen till Sydkraft som dessa uppgörelser helt försvann.  

Det främsta skälet som låg bakom alla de stora organisatoriska förändringarna var 
att stärka kommunens ekonomi. VDn var kritisk till att NME av de förtroendevalda 
politikerna enbart uppfattades som en ekonomisk resurs: 

”Det enda de kommunala politikerna har velat är att ta ut så mycket pengar som möjligt från 
bolaget. Man har mer eller mindre dränerat bolaget. /.../ Det har absolut inte funnits någon 
plan i kommunen för att låta bolaget växa och bli starkt, utan man har enbart blickat på det 
som en möjlighet att täcka de kommunala underskotten.”572  

 
Även utförsäljningen av NME uppgavs ha varit en konsekvens av kommunens dåliga 
budgetläge. En fullmäktigeledamot sa:  

”Vi hade och har bekymmer med den kommunala ekonomin. Då tittade vi på möjligheten att 
förbättra kommunens ekonomi. Då såg vi en möjlighet i att sälja NME och få de pengarna in 
i pensionssystemet och betala skulder, lösa lån och den delen att sanera kommunekonomin. 
Och eftersom det rörde sig om så stora tal, över tre miljarder, var det även långsiktigt 
hållbart.”573  

 
De två partier som var emot en utförsäljning var vänsterpartiet och miljöpartiet. 
Miljöpartiet försökte bland annat få till en kommunal folkomröstning i frågan.574 
Utförsäljningen orsakade även en viss splittring inom det socialdemokratiska partiet, 
vilket enligt styrelseordförande till stora delar berodde på att beslutet väckte många 
känslor hos de förtroendevalda politikerna:  

”Det har funnits mycket tveksamheter. Många har varit för och många har varit emot också i 
mitt parti. Det är en stor affär man gjort och ett stort beslut man har tagit. Där man på det 
känslomässiga planet kan ha tyckt något men där man på det affärsmässiga och 
framtidmässiga planet kan ha tyckt en annan sak.”575 

 
En av de största kritikerna mot en utförsäljning var den styrelseordförande som 
energibolaget hade under nästan tre decennier. Han försökte inom sitt parti, 
socialdemokraterna, att hindra att utförsäljningen kom till stånd. Dels debatterade han 
internt, men han försökte också via insändare till lokalpressen skapa ett folkligt 
engagemang och motstånd mot en utförsäljning. Styrelseordförande menade att 
utförsäljningen av NME var en desperat åtgärd för att snabbt få in pengar att täcka 
kommunens budgetunderskott med. Han menade att kommunens dåliga ekonomi inte 
vann något på en utförsäljning av realkapital och en enstaka inkomst. Problemet enligt 
honom var att Norrköping spenderade för mycket pengar. Därför borde kommunen ha 
anpassat sina utgifter efter sina inkomster och inte sälja ut en säker framtida 
inkomstkälla.576 Även vice VD på NME tyckte att kommunens resonemang var 
kortsiktigt: 

                                              
572 Intervju VD Egard 010216. 
573 Intervju fullmäktigeledamot Bredin 010427. 
574 Intervju fullmäktigeledamot Kahanpää 010425; se även motion mp 97-10-23; kf § 119/98. 
575 Intervju styrelseordförande Ohlén 010322. 
576 Intervju styrelseordförande Breström 010315. 



Kapitel 6 

 176 

”Man säljer ut möjligheter för framtiden att ha en verksamhet som kan ge avkastning. Det 
har man gjort för all framtid. Hade den kommunala ekonomin varit i balans hade man aldrig 
fått igenom det här.”577 

 
Mest kritisk var den tidigare styrelseordföranden mot att kommunen sålde ut 
fjärrvärmenätet och därmed släppte in en privat aktör på en monopolmarknad. Valet 
att sälja ut fjärrvärmedelen var också mer kontroversiellt än utförsäljningen av 
elhandelsdelen. Problemet var emellertid att Norrköping producerade el och värme i 
kraftvärmeverk, vilket gjorde det svårt att bara sälja ut en av dessa delar.578 NMEs 
tidigare styrelseordförande menade att utförsäljningen av fjärrvärmedelen skulle leda 
till stora taxeökningar för abonnenterna, eftersom den nya ägaren betalade ett högt pris 
för verksamheten och ville ha tillbaks den köpesumman. Det enda sättet, enligt 
styrelseordförande, som den nya ägaren kunde återfå sin investering på var genom att 
höja taxorna på fjärrvärme och elnättjänster.579 Alla var också överens om att 
utförsäljningen skulle medföra högre priser för NMEs kunder.  

Den stora fördelen med utförsäljningen, som bolagets representanter såg, var att 
bolaget nu skulle kunna göra de nyinvesteringar som var svåra att få igenom när NME 
var kommunalägt på grund av kommunens dåliga ekonomi.580 Den tidigare 
styrelseordförande menade dock att investeringar på bl.a. nätsidan skulle minska vid 
en utförsäljning, vilket skulle medföra fler elavbrott för konsumenterna: 

”Då finns det inga pengar till att investera och underhålla elnätet. Vi har investerat i väldigt 
mycket, vi hade inga praktiska avbrott. Men om de privata ägarna inte underhåller det här nu 
utan betalar ut det till aktieägarna. Då kommer vi att råka ut för samma bekymmer.”581 

 
Kommunens ständiga uttag av pengar ur bolaget gjorde att de flesta aktörer i 
Norrköping var eniga om att ur bolagets synvinkel var utförsäljningen något positivt.  
 

6.6 2 Kommunfullmäktiges styrning av NME 
 
Ett skäl som en fullmäktigeledamot uppgav till utförsäljningen av NME var att 
kommunen upplevde att det var svårt att styra bolaget. Flera fullmäktigeledamöter 
hade också svårt att se att kommunen hade någon roll kvar att spela på 
energimarknaden.582 Energifrågorna framställdes av bl.a. styrelseordförande som till 
stora delar styrda av statliga regleringar och marknadsprinciper:  

”Jag menar energiskatterna sätter inte kommunen utan staten. Och avregleringen den har inte 
kommunen nåt att göra med, utan den har staten beslutat om. Och i och med avregleringen 
på elsidan blir det marknaden som styr den här delen.”583 

                                              
577 Intervju vice VD Jansson 010425. 
578 Intervju kommunalråd Johnson 010411. 
579 Intervju styrelseordförande Breström 010315. 
580 Intervju fjärrvärmechef Tunesson 010411. 
581 Intervju styrelseordförande Breström 010315. 
582 Intervju fullmäktigeledamot Bredin 010427; se även kommunalråd Johnson 010411; styrelseordförande 
Ohlén 010322; styrelseledamot Egnell 010329. 
583 Intervju styrelseordförande Ohlén 010322. 
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Avregleringen av elmarknaden framhölls av flera aktörer som en viktig orsak till 
kommunens krympande roll på energiområdet. Samtidigt menade andra att det även 
före avregleringen hade varit NMEs ledning som i praktiken har drivit olika 
energifrågor. Kommunens som ägare uppfattades som passiv och kommunen hade, 
enligt intervjupersonerna, som ägare vare sig motarbetat eller drivit på NME i någon 
fråga.584 Förvaltningstjänstemän och förtroendevalda politiker som inte satt i NMEs 
bolagsstyrelse beskrev NME som ett bolag som hade haft en självständig roll gentemot 
sin ägare. Ett kommunalråd menade t.ex. att:  

”bolaget levt lite grann av ett eget liv. Så länge det har varit välskött och de har genererat 
pengar, vilket har tillkommit skattekollektivet, vilket har skett. Det har gynnat kommunen. 
Så har man nöjt sig med det på bekostnad av det här andra - inriktningen i bolaget och 
verksamhetens utveckling.”585  

 
NMEs starka ledning hade minskat ägarens inflytande över bolaget, menade ett 
kommunalråd:  

”Jag tycker att den verkställande ledningen har haft en mycket, mycket starkare inflytande i 
Norrköping. Det har inte legat på styrelsenivån. Det behöver inte vara en kritik mot enskilda 
styrelseledamöter, men jag tror att bolaget i hög utsträckning har styrts av verkställande 
ledning och det är på grund utav brist på ägardirektiv, tydlighet från ägaren. Då kan man 
säga vad skulle styrelsen ha gjort i det läget när man inte har fått såna ägardirektiv eller 
signaler från kommunen.”586 

 
Ordförande i Miljö- och stadsplaneringsnämnden tyckte att kommunen varit en svag 
ägare, som styrt NME i för få frågor. Han menade t.ex. att de förtroendevalda 
politikerna borde ha styrt bolaget i frågor om utvecklingen av alternativa 
energikällor.587 NMEs marknadschef hävdade att en förklaring till ägarens passivitet i 
många frågor var svårigheten för de förtroendevalda politikerna att sätta sig in i olika 
energifrågor: 

”Företaget omsätter 1,2-1,3 miljarder. Vi tar investeringsbeslut på 500 miljoner för en panna. 
Det är lätt att politikerna hamnar i tjänstemännens händer och att man säger ja och amen till 
det som föreslås./../De kan inte sitta inne med den här tekniska kunskapen. Ska vi satsa på 
den eller den tekniken. De måste tro på det som läggs fram.”588  

 
NMEs VD menade att kommunledningen informerades fortlöpande om företagets 
målsättning, strategi och utvecklingsarbete samt resultat. Detta gjordes genom 
särskilda föredragningar för kommunstyrelsen och i vissa fall för partigrupper när de 
så önskade. VD menar att det som skedde inom NME skedde med full insyn från 

                                              
584 Intervju marknadschef Gustafsson 010309; vice VD Jansson 010425; fullmäktigeledamot Bredin 010427; 
styrelseledamot Egnell 010329; styrelseordförande Ohlén 010322; VD Egard 010216; kommunalråd Johnson 
010411. 
585 Intervju kommunalråd Johnson 010411. 
586 Ibid. 
587 Ibid. 
588 Intervju marknadschef Gustafsson 010309. 
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kommunledningen och ofta efter informella samtal med ledande politiker och 
tjänstemän.589 

Intervjupersonerna hade svårt att påminna sig om någon energifråga som någon 
annan aktör än NME hade drivit. De som förespråkar ett kommunalt ägande av 
energibolag brukar bl.a. framhålla att en kommun genom sitt ägande har möjlighet att 
påverka energisystemets miljöanpassning samt el- och fjärrvärmetaxorna. Ett 
kommunalråd menade att NME hade arbetat med miljöfrågorna utan kommunens 
inverkan och att bolagets miljöarbete främst styrts av statliga regleringar.590 Ifråga om 
energitaxorna hade kommunen haft en uttalad policy att erbjuda kommuninvånarna 
låga energitaxor. Principen att hålla låga taxor var emellertid omdiskuterat. Det var en 
fråga som gav upphov till motsättningar mellan styrelseledamöterna och NMEs 
ledning. NMEs ledning ville generellt ha höga fasta avgifter och låga rörliga för det 
gav bättre överrensstämmelse med de verkliga kostnaderna. Styrelseledamöterna ville 
däremot ha det motsatta förhållandet för att på så sätt uppmuntra kunder som minskade 
sin energianvändning.591 De flesta intervjupersonerna var överens om att kommunens 
mål att hålla låga taxor till sina kommuninvånare var mål som i och med 
utförsäljningen skulle försvinna ur bolaget: 

”Det är andra mål som sätts av styrelsen som är politiska företrädare för kommun. Vi har 
haft mål om att hålla låga priser. Det är inget vanligt mål i ett företag normalt. Det här har 
politikerna slagit vakt om. De har sett det som uppgift för det här bolaget att hålla bra villkor 
för invånarna.”592  

 

Det fanns förutom taxesättningen flera exempel på energifrågor som de 
förtroendevalda politikerna hade drivit. Dels var det energilösningarna i projektet 
Ringdansen och dels var det ”Projekt medvind”. Projektet syftade till att etablera 
vindkraft i kommunen och projektet startade efter politiska initiativ. ”Projekt 
medvind” genomfördes emellertid aldrig, eftersom kommunen inte fick ihop 
tillräckligt många intressenter som ville satsa pengar i projektet.593  
 

6.6.3 Den passiva ägarens klåfingrighet? 
 
Det framkom två bilder av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens roll som ägare 
av NME och därmed kommunens möjlighet att styra tillförselsystemet. Dels var det 
rollen som en passiv ägare i händerna på statliga regleringar och olika 
marknadsprinciper. Mot den bilden stod bilden av en aktiv ägare som ville påverka i 
olika frågor, ofta i så hög utsträckning att ägarrepresentanterna gick till överdrift och 
betraktades som ”klåfingriga”.594 Framför allt företrädare för NME menade att 
förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse inte överlämnade 
den dagliga styrningen till styrelseledamöterna i NME, utan att främst 

                                              
589 Kompletterande information VD Egard via e-post 040129. 
590 Intervju kommunalråd Bredin 010427. 
591 Intervju styrelseledamot Egnell 010329. 
592 Intervju vice VD Jansson 010425; se även kommunalråd Johnson 010411; styrelseledamot Egnell 010329; 
marknadschef Gustavsson 010309; VD Egard 010216; styrelseordförande Breström 010315. 
593 Intervju marknadschef Gustafsson 010309; kommunalråd Johnson 010411. 
594 Jmf diskussionen i Hansson, L och Lind, J-I (1998) om olika ägartyper för kommunalägda bolag. 
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kommunstyrelsen velat styra bolaget mellan bolagsstämmorna. En styrelseledamot 
menade att ansvarsfördelningen mellan bolagsstyrelsen och kommunstyrelsen inte 
fungerade som den borde:  

”Rent praktiskt om man jämför med hur det normalt är för en styrelse att arbeta i ett bolag, 
så har man en tydlig målformulering som man själv har skapat eller som ägaren har skapat 
och så jobbar man utifrån den bara för bolagets bästa. All kommunikation sker mellan 
styrelsen och VD egentligen som det ska vara. Det är grundläggande regler för hur man 
arbetar i ett aktiebolag. Det fungerar inte i NME /../ eftersom kommunalråden är så insatta i 
kommunens totala ekonomi i övrigt och dels så mäktiga i sig att de inte kan låta bli att styra 
och ha synpunkter i den löpande förvaltningen. Förutom kommunalråden som arbetar på sitt 
sätt, finns andra kommunala organ som miljö- och hälsa och sånt som också vill vara med 
och bestämma när NME ska göra miljöpolicy eller sätta miljömål osv.”595 

 
Vice VD hävdade att ett problem i Norrköping var att det saknades en tydlig koppling 
mellan bolagsstyrelsen och kommunstyrelsen, vilket tydde på att kommunen inte var 
villig att satsa på sitt energibolag. Han trodde att det hade underlättat för bolaget om 
t.ex. kommunstyrelsens ordförande och NMEs styrelseordförande hade varit samma 
person. Det hade kunnat bidra till att ge ett kommunalt helhetsperspektiv på 
energifrågorna och därigenom samordningsvinster. Vice VD trodde t.ex. att den 
konflikt som fanns mellan fjärrvärmesystemet och alternativa lokala lösningar såsom 
värmepumpar och vindkraft hade kunnat undvikas med en tydligare koppling mellan 
kommunstyrelse och bolagsstyrelse.596  

Ett problem enligt vice VD med att det var olika förtroendevalda politiker som satt i 
kommunstyrelsen och i NMEs styrelse var att det inte räckte med att förankra en fråga 
i enbart NMEs styrelse, utan NMEs ledning var tvungna att förankra beslutet även i 
kommunstyrelsen. Detta menade vice VD gjorde att NMEs styrelse hade haft svårt att 
vara beslutskraftig.597  

En styrelseledamot i NME menade också att det var svårt att i fullmäktige föra 
NMEs talan:  

”Lite i omgångar har jag gått upp och sagt att det här borde bolaget själv sköta eller ställt 
frågan om det är meningen att bolagen ska rätta sig efter det här. Men det fungerar inte 
riktigt att desavouera kommunfullmäktiges fina politiska planer genom att säga stopp nu det 
här vill vi tänka lite själva om hur vi vill ha det.”598  

 
Däremot förväntade sig fullmäktigeledamöterna att beslut i fullmäktige skulle påverka 
bolagets verksamhet:  

”Men plötsligt, efter någon motion eller initiativ i kommunstyrelsen sitter fullmäktige och tar 
mål om finanspolicy, mål om miljöpolicy. Agenda 21 ska tillämpas av alla kommunala 
enheter och bolag, punkt. Jaha, då går det och det är inget ägardirektiv som kommer vid 
stämma, utan det kommer ständigt så att säga den typer av influenser.”599 

 

                                              
595 Intervju styrelseledamot Egnell 010329. 
596 Intervju vice VD Jansson 010425. 
597 Ibid. 
598 Intervju styrelseledamot Egnell 010329. 
599 Ibid. 
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Bilden av en passiv ägare som lämnade bolaget att sköta sig själv motsägs också av 
bl.a. det kommunalägda bostadsbolaget Hyresbostäders erfarenheter av hur relationen 
med NME har förändrades i och med utförsäljningen. Före utförsäljningen upplevde 
Hyresbostäder att det var svårt att skapa en relation med NME, eftersom båda bolagen 
var tvungna att hela tiden beakta hur de förtroendevalda politikerna skulle ställa sig till 
olika överenskommelser. När Sydkraft kom in som ägare kunde relationen mellan 
bolagen bli mer affärsmässig, eftersom de då blev som två vanliga affärspartner. 
Hyresbostäders informationschef upplevde att de tidigare hamnade i kläm mellan 
kommunledningens och NME uppfattning i olika frågor. Hyresbostäder har fortfarande 
NME kvar som elleverantör, men har efter utförsäljningen möjlighet att byta 
leverantör.600 
 

6.6.4 Intressekonflikt för styrelseledamöter 
 
Kritiken att de förtroendevalda politikerna försökte detaljstyra bolaget i olika frågor 
påverkade även NMEs styrelseledamöter. Styrelseledamöterna kritiserades av bl.a. 
vice VD för att ha uppträtt mer som politiker än som bolagsrepresentanter vid 
styrelsemöten.601 Marknadschefen tyckte att styrelseledamöterna för ofta hade sett till 
sin väljarkårs intressen än till bolagets:  

”Det finns ingen som helst anledning varför vi ska ha de lägsta fjärrvärmepriserna i Sverige 
och vi sen inte kan försämra vår soliditet, inte kan ge avkastning till våra ägare. Målet att ha 
låga priser har varit viktigare än att bygga upp ett starkt företag som kan ge avkastning till 
sina ägare.”602  

 
Vice VD riktade också kritik mot att styrelseledamöter tog upp frågor som var av 
mindre strategiskt intresse för bolaget:  

”Över huvud taget blev det diskussioner om hur bolaget fungerade i press och media och 
gentemot allmänheten. Och man fokuserade mindre på ekonomi och det här som varje bolag 
har med sig, visioner, affärsidéer, mål och strategier. Det var inte så intressant.”603 

 
Problemet för styrelseledamöterna var att de satt i bolagsstyrelsen för att de var 
partipolitiskt aktiva, men de fick inte driva partipolitik i bolagsstyrelsen. Det medförde 
att samtidigt som styrelseledamöterna fick kritik för att de i styrelsen såg för mycket 
till partipolitiken, fick de också kritik för att de inte värnade viktiga partipolitiska 
frågor i styrelsen. En styrelseledamot upplevde ibland att både medborgare och 
partikamrater förväntade sig att styrelseledamöterna skulle fatta beslut i enlighet med 
partiets ståndpunkter:  

”Det är en källa till missförstånd och konflikt. Det finns nog de som tycker att jag är en dålig 
moderat.”604 

                                              
600 Intervju utvecklings- och informationschef Hyresbostäder Sandell 010427. 
601 Intervju vice VD Jansson 010425. 
602 Intervju marknadschef Gustafsson 010309. 
603 Intervju vice VD Jansson 010425. 
604 Intervju styrelseledamot Egnell 010329. 
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Styrelseledamöterna försökte att sära på uppgifterna bl.a. genom att låta andra 
partikollegor driva olika energifrågor i fullmäktige. I vissa frågor kunde det bli 
intressekonflikter även för styrelseledamöterna själva. En ledamot sa:  

”Med Hyresbostäder har jag länge tyckt att vi ska sälja bort stora delar av beståndet av 
ideologiska skäl och liksom ivrat för det. Men det kan jag inte göra då jag sitter i styrelsen 
och prata utifrån de argumenten. Utan tvärtom skulle vi kanske tjäna pengar om man köper 
ett bestånd. Så det blir en konflikt för en själv också.”605 

 
NMEs bolagsstyrelse ändrade karaktär när Sydkraft kom in som delägare i NME. Då 
minskade styrelsen till fem ledamöter varav två var representanter för Sydkraft. Denna 
förändring i styrelsens sammansättning medförde, enligt styrelseordförande, att de 
partipolitiska diskussioner som tidigare funnits i styrelsen försvann.606 
 

6.6.5 Avslutande analys: dubbeltydig ägarroll 
 
Möjligheten att utöva makt över energisystemet för de förtroendevalda 
ägarrepresentanterna uppgavs vara begränsad jämfört med den makt som 
marknadsaktörer och staten kunde utöva. Samtidigt fanns det flera exempel på att 
förtroendevalda både före och efter avregleringen faktiskt utövade makt över olika 
energifrågor. Det gällde bl.a. taxornas nivå, principen att NME skulle erbjuda en 100-
procentig leveranssäkerhet gentemot sina kunder och bostadsprojektet Ringdansen. I 
vissa situationer gavs också beskrivningar av fullmäktigeledamöter som att de snarast 
missbrukade sina maktresurser genom att gå in och detaljstyra i olika frågor. 
Kommunens ägarroll var inte entydig. Ibland beskrevs kommunen som en svag ägare 
som alltför sällan gav direktiv till bolaget om hur det skulle agera och ibland beskrevs 
kommunen som en ”klåfingrig” ägare som för ofta i detalj lade sig i hur bolaget skulle 
hantera olika frågor.  

Det framkom också att det fanns intressemotsättningar i vissa frågor inom det ofta 
styrande socialdemokratiska partiet. Det fanns även en maktkamp mellan bolags-
styrelsens och kommunstyrelsens ledamöter, där NMEs styrelseledamöter tyckte en 
sak och kommunstyrelsens ledamöter en annan. Detta kan delvis förklara varför NMEs 
styrelseledamöter fick kritik för att vara dåligt förankrade i kommunstyrelse och 
fullmäktige. NMEs ledning upplevde att de ofta måste förankra ett beslut ”dubbelt”, 
genom att först mobilisera stöd hos ledamöterna i bolagsstyrelsen och sedan hos 
ledamöterna inom kommunstyrelsen. NMEs bolagsstyrelse kritiserades av 
bolagsledningen för att de inte mobiliserade stöd för NMEs intressen i sina partier och 
i de politiska organen. De styrelseledamöter som försökte mobilisera stöd i kommun-
fullmäktige mötte emellertid ett starkt motstånd och upplevde att de därigenom bröt 
mot etablerade normer och procedurer.  

Förutom de konflikter som fanns mellan kommunstyrelse och bolagsstyrelse 
menade vissa av NMEs styrelseledamöter att det ibland även uppstod intressekonflikt 

                                              
605 Intervju styrelseledamot Egnell 010329. 
606 Intervju styrelseordförande Ohlén 010322. 
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mellan rollen som förtroendevald politiker och rollen som ledamot i NMEs styrelse. 
Konflikten verkade ha sitt upphov i att det inte var helt klarlagt i vilka frågor som 
kommunen skulle gå in och styra bolaget och i vilka frågor som bolaget skulle få verka 
utan ägarens påverkan. I styrelsen kunde styrelseledamöterna ibland känna 
förväntningar från partikamrater och väljare att de skulle driva deras intressen i 
bolagsstyrelsen, medan de i kommunfullmäktige kände att de ibland borde driva 
bolagets intressen.  

Trots att det i Norrköping fanns ett utbrett engagemang och intresse bland de 
förtroendevalda för energifrågor och NMEs verksamhet såldes bolaget till Sydkraft. 
Utförsäljningen till Sydkraft var ett kontroversiellt beslut som hade många 
motståndare. Även om socialdemokraterna vid fullmäktiges omröstning stod eniga 
bakom beslutet, fanns det många kritiker även inom partiet. Skälet bakom 
utförsäljningen och till tidigare omorganisationer uppgavs främst ha varit ekonomiska. 
Kommunens budgetunderskott medförde att de förtroendevalda ständigt sökte nya 
inkomstkällor. De förtroendevalda politikerna upplevde att deras möjlighet att utöva 
makt över energisystemet begränsades av kravet att nå balans i budgeten. Till slut 
prioriterade fullmäktigeledamöterna att lösa kommunens akuta budgetproblem, 
framför att behålla energibolaget för att ha kvar en potentiellt långsiktig inkomstkälla 
samt omfattande kompetens i tillförselfrågor. Norrköpings förtroendevalda och 
tjänstemän fick därmed påbörja arbetet med att bygga upp nya aktörsnätverk och 
arbetssätt för att fortsättningsvis kunna påverka energisystemets utveckling och 
inriktning. Hur detta arbete utvecklas får emellertid framtida vidare studier på området 
visa. 
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7. Utvecklingen i Linköping och Norrköping 
på 1980- och 1990-talet – en empirisk 
jämförelse 
 
Linköping och Norrköping är två grannkommuner i samma storlek med till synes 
snarlika möjligheter att forma kommunal energipolicy. I båda kommunerna har man 
valt att satsa på egen elproduktion och att bygga ut ett fjärrvärmenät. I båda 
kommunerna har planering och genomförande av energihushållningsåtgärder skett på 
likartat sätt. Samtidigt har det funnits flera exempel på när olika lösningar har valts i 
kommunerna. I Linköping valde aktörerna tidigt att satsa på ett flexibelt system där det 
var lätt att byta mellan olika bränslen i pannorna, medan man i Norrköping har haft en 
mer ensidig satsning på först olja och sedan kol. Det finns också skillnader på hur 
energiverksamheten organiserats, vilka aktörer som engagerats i energiplanering samt 
hur de förtroendevalda valt att styra energibolagen. Jag ska i detta kapitel lyfta fram de 
empiriska likheter och skillnader som framkommit i fallstudierna i kapitel fem och sex 
vad gäller händelseutveckling och aktörernas agerande.  
 

7.1 Uppbyggnaden av tillförselverksamheten 
 
I Linköping blev det dominerande bränslet i energiproduktionen under 1980- och 
1990-talet hushållsavfall. Gärstadverket byggdes upp i början av 1980-talet och valet 
av hushållsavfall som bränsle i verkets tre pannor medförde att kopplingen mellan två 
system, d.v.s. avfall och energi, blev stark. Norrköping valde att satsa på kol i början 
av 1980-talet och sedan biobränsle under 1990-talet. I både Norrköping och Linköping 
var det företrädare för de kommunalägda energibolagen som drev bränslevalet i 
energibolagens produktionsanläggningar. I både Linköping och Norrköping 
mobiliserade energibolagens VD stöd för hushållsavfall respektive kol och biobränsle.  

En bidragande förklaring till varför Linköping satsade på förbränning av 
hushållsavfall var att Tekniska verken redan i slutet av 1970-talet var organiserat som 
ett tekniskt försörjningsbolag med ansvar för både hushållsavfall och energi. Det var 
alltså samma bolag, med samma VD och styrelse, som hade till uppgift att finna 
lösningar för hantering av båda systemen. Inom Tekniska verkens organisation fanns 
därmed kunskap om båda systemen samlade. Bolaget hade incitament att finna 
lösningar som gav samordningsvinster. I Norrköping ansvarade inte ett och samma 
bolag för avfalls- och energisystemen, så här fanns inte de naturliga kontakterna 
mellan olika aktörer som representerade de olika systemen och de potentiella 
samordningsvinsterna blev förmodligen inte lika uppenbara.  

I Linköping var många aktörer relativt överens om att valet av bränsle var en fråga 
för företrädare för Tekniska verken och så länge dessa inte överskred gällande 
miljönormer skulle andra aktörer inte lägga sig i den frågan. I Linköping framhävdes 
att Tekniska verken hade kompetens att besluta om vilket bränsle som skulle användas 
i energiproduktionen och att valet att välja hushållsavfall som bränsle inte var en fråga 
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för fullmäktige. I Norrköping var NMEs företrädare däremot tvungna att mobilisera 
stöd och övertyga en majoritet i kommunfullmäktige om det riktiga i att välja kol. 
Tekniska verkens styrelse kunde däremot mer eller mindre ensamma besluta om vilket 
bränsle man skulle använda.  

Även när det gällde energisystemets omställningsmöjligheter fanns det skillnader i 
Linköping och Norrköping. Tekniska verkens ledning och styrelse samordnade 
avfallshanteringen och energiproduktionen och skapade därigenom ett behov av att 
använda avfallet som bränsle i fjärrvärmeproduktion. Beroendet skapades av att 
avfallet utgjorde bränsle i energiproduktionen och av att det var ett sätt att bli av med 
hushållsavfallet. Genom att Tekniska verkens ledning skrev avtal med andra 
kommuner om att ta emot deras hushållsavfall, byggde Tekniska verkens ledning 
också upp en organisation kring avfallsförbränning som både ur tid- och 
kostnadssynpunkt blev trögt att förändra.  

Norrköping bytte bränsle både under 1980- och 1990-talet, med alla de förändringar 
som det innebar vad gällde utbildning av personal, upparbetning av nya nätverk och 
uppbyggnad av en ny organisation kring det valda bränslet. I Norrköping var det 
omställningsvinster mer än omställningskostnader som betonades när nya alternativ 
debatterades. Norrköping kan snarast stå som exempel för när stigberoende inte 
uppkommer. Förutsättningarna för först olja och sedan kol förändrades så radikalt 
genom bl.a. förändrade bränslepriser och förändringar i skattesystemet att det skulle ha 
kostat mer att fortsätta med en viss lösning, än att göra en förändring. Det bidrog till 
att aktörer inte upplevde så stora hinder vid en omställning av systemet. ”Lyckade” 
investeringar borde därmed öka graden av inlåsning i ett system. Om Gärstadverket i 
Linköping t.ex. inte hade klarat uppsatta utsläppsvärden eller om inga kommuner velat 
”exportera” sitt bränsle till Gärstadverket, kan man anta att en svagare inlåsning skulle 
ha skett.  
 

7.2 Energiplanering för tillförselverksamheten 
 
I Linköping blev de kommunala energiplanerna, enligt flera aktörer, Tekniska verkens 
produktionsplan. Energiplanerna bestod främst av strategier för hur framtida 
energiförsörjning skulle tryggas i kommunen. I Norrköping var det inte lika uttalat att 
energiplanerna var NMEs produktionsplaner och framtagningsprocessen i Norrköping 
engagerade fler aktörer än i Linköping. Detta bidrog bl.a. till att det kunde ske en viss 
samordning av målformuleringar i energiplanen och i miljöplanen, så att motstridiga 
målsättningar kunde undvikas. I Norrköping engagerades de förtroendevalda 
politikerna i framtagningen av energiplanen i en större omfattning än i Linköping. I 
Norrköping fanns det i varje planeringsprocess en politisk styrgrupp kopplad till en 
arbetsgrupp bestående av tjänstemän. Den politiska styrgruppen hade i uppgift att ta 
fram mål och riktlinjer för planen.  

Trots skillnader i vilka som deltog, var likheterna stora i utformningen av 
energiplanerna. I båda kommunerna låg tyngdpunkten i planen på energisystemets 
tillförsel. Utgångspunkterna var också att energibehovet kommer att öka. Energi-
hushållningsmål lyste med sin frånvaro i båda kommunernas energiplaner. En 
förklaring till att energiplanerna liknade varandra i de olika kommunerna var att NMEs 



 Utvecklingen i Linköping och Norrköping på 1980- och 1990-talet – en empirisk jämförelse 

 185 

företrädare med sin tillförselorientering hade samma centrala position som Tekniska 
verkens företrädare, bara att den rollen var mindre uttalad i Norrköping jämfört med 
Linköping.  

I båda kommunerna var det uppenbart att vilka aktörer som deltog i 
framtagningsprocessen av energiplanerna fick betydelse för hur målen i energiplanerna 
implementerades. De som inte var delaktiga i framtagningen av planerna saknade 
kännedom om innehållet. Innehållet i planen nådde inte ut till de aktörer som inte 
direkt var involverade i arbetet med att ta fram en energiplan. Dessa aktörer var bl.a. 
tjänstemän på fastighetsförvaltning och i bostadsbolag. 

En av de viktigaste funktioner som energiplaneringen hade var att skapa tillfällen då 
olika aktörer i kommunerna möttes, blev informerade och diskuterade energifrågor. 
Energiplanerna antogs i kommunfullmäktige, vilket gav dem åtminstone en formell 
politisk förankring. I praktiken var det emellertid flera förtroendevalda politiker som 
hade begränsad kännedom om innehållet i energiplanerna. När energiplanerna antogs i 
fullmäktige var det emellertid en av få tillfällen då energisystemrelaterade frågor kom 
upp på fullmäktiges dagordning.  

Samtidigt hade energiplaneringen snarast en legitimerande roll i båda kommunerna, 
där många av målen redan var antagna i bolagsstyrelserna eller redan implementerade 
när planen antogs av fullmäktige. Därmed var energiplanerna inte styrinstrument för 
vare sig fullmäktige eller bolagen, men användes istället av bolagen för att i efterhand 
få bekräftelse för att ägaren gav stöd till en inslagen linje. Det var också ett lättköpt 
sätt för kommunerna att uppfylla de institutionella kraven om att det i varje kommun 
ska finnas en energiplan. 
 

7.3 Energihushållning – beroende av statliga initiativ och finansiering 
 
Båda kommunerna arbetade aktivt med energihushållningsfrågor i början av 1980-
talet. Det fanns energirådgivare i kommunerna, med uppgift att ge information och råd 
till allmänheten. År 1985 upphörde de statliga bidragen till energirådgivarna och då 
upphörde också energirådgivningen i båda kommunerna. Energirådgivarna fick andra 
uppgifter och den kompetens energirådgivarna hade byggt upp gick i princip förlorad 
inom respektive kommun.  

I Linköping togs det med början år 1978 fram energisparplaner parallellt med att 
man arbetade med mer tillförselorienterade planer. Det skedde emellertid inte någon 
uppföljning av vilka energisparåtgärder som implementerades eller vilket resultat 
åtgärderna gav. Energihushållningsmål fanns i kommunerna, men det saknades aktörer 
som mobiliserade stöd för att implementera målen. Energihushållningsmål i fastigheter 
konkurrerade ofta med normer och regleringar som rörde nya standarder kring t.ex. 
belysning och ventilation. Dessa standarder var fastlagda i lag och prioriteras ofta 
högre av fastighetsförvaltarna. 

I Norrköping problematiserades målkonflikten mellan tillförsel och hushållning i 
olika planer och det framfördes viss tveksamhet kring om det var så fördelaktigt för 
kommunen, som också producerade el och fjärrvärme, att uppmuntra 
energihushållande åtgärder. I Linköping var denna konflikt inte lika uttalad. 
Konflikten kom upp när Tekniska verken tog över energirådgivningen från den 
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kommunala förvaltningen. Då blev målkonflikten mellan tillförsel- och 
hushållningsåtgärder uppenbar och bl.a. de förtroendevalda politikerna ansåg inte att 
Tekniska verkens arbete med energirådgivningen var trovärdigt. I praktiken erbjöd 
Tekniska verken heller aldrig någon energirådgivning till allmänheten. I Norrköping 
ansåg emellertid aktörerna att NME på ett trovärdigt sätt kunde ansvara för 
energirådgivning till allmänheten. I praktiken blev så småningom NMEs energi-
rådgivning en tilläggstjänst som erbjöds de kunder som tecknade elavtal med bolaget.  

Energirådgivningen var främst inriktad mot villaägare i kommunerna. 
Energirådgivarna fokuserade inte hyresgäster och hade svårt att engagera ägare av 
flerfamiljshus. För villaägarna var det ofta svårt att finna lönsamhet i energibesparande 
åtgärder, eftersom både Norrköping och Linköping hade utbyggda fjärrvärmenät och 
kunderna erbjöds både låga el- och fjärrvärmetaxor. Svårigheten för konsumenten att 
finna lönsamhet i olika åtgärder förstärktes också av att många av de föreslagna 
energibesparande åtgärderna krävde relativt stora initiala kostnader. Under 1990-talet 
hamnade den enskilda kundens beteende mer i fokus, men fortfarande var det framför 
allt villaägare som hade kontakt med energirådgivarna.  

Energirådgivarnas verksamhet byggdes upp i kommunerna på grund av statliga 
bidrag. De statliga bidragen för energirådgivarna blev en statlig maktresurs som 
användes av staten för att föra in energihushållningsfrågor på kommunernas 
dagordning. De kommunala energirådgivarna upplevde att de hade svårt att bli en del 
av den kommunala verksamheten och få tillträde till olika kommunala beslutsarenor 
bl.a. för att övriga aktörer ansåg att energirådgivningen var en statlig verksamhet som 
inte uppkommit utifrån kommunal behov. Energirådgivarna hade svårt att driva 
energihushållningsfrågor och göra dem till prioriterade frågor i kommunen. 
Energirådgivarna kunde inte heller utmana det grundantagande som bl.a. gjordes i 
energiplaner om att energiförbrukningen ständigt skulle öka. Ett antagande som styrde 
vilka problem som kommunerna identifierade på energiområdet och vilka mål som 
formulerades. Energihushållningsfrågor var helt enkelt inte prioriterade i kommunerna 
och dessa frågor konkurrerades mer eller mindre ut av andra kommunala energifrågor.  

Trots att båda kommunerna äger bostadsbolag, men dessa engagerades vanligtvis 
inte i olika ansträngningar att minska energiförbrukningen i kommunen. De åtgärder 
som bostadsbolagen genomförde byggde på egna initiativ och inte på t.ex. ägardirektiv 
från kommunfullmäktige. I Norrköping påbörjade emellertid det kommunala 
bostadsbolaget Ringdansenprojektet gemensamt med kommunen.  
 

7.4 Agenda 21 – en process som avstannat? 
 
Agenda 21 framhölls i båda kommunerna som ett viktigt demokratiskt projekt och 
fullmäktige i båda kommunerna antog enhälligt Agenda 21-planerna. I Linköping 
arbetade Agenda 21-samordnarna för att engagera den kommunala organisationen och 
mobilisera stöd hos både förtroendevalda politiker, förvaltningskontor och bolag. I 
Norrköping fokuserade Agenda 21-samordnarna mer på medborgarna och arbetade 
inte lika mycket mot den kommunala organisationen.  

Gemensamt för båda kommunerna var att Agenda 21-samordnarna hade svårt att få 
stöd från de kommunalägda energibolagen. Båda energibolagen konstaterade att det 
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fanns mål i Agenda 21-planen som de inte hade för avsikt att implementera, trots att 
dessa mål var fastställda av de förtroendevalda politikerna i fullmäktige. Varken 
kommunfullmäktige i Linköping eller Norrköping gav heller något ägardirektiv till 
bolagen för att få målen i Agenda 21-planen implementerade. I båda kommunerna 
misslyckades Agenda 21-samordnarna med att få aktörer i bolagsstyrelserna delaktiga 
i processen och de hade svårt att få upp Agenda 21-planens mål och åtgärdsförslag på 
styrelsernas dagordningar. 

Införandet av miljöledningssystem blev också ett sätt för båda energibolagen att 
motivera varför de inte engagerade sig i Agenda 21s verksamhet. Genom införandet av 
miljöledningssystem kunde bolagen uppvisa ett miljömedvetet agerande, utan att för 
den skull behöva ändra inriktningen på sin tillförselverksamhet. Principen för 
miljöledningssystemen var att göra små, ständiga förbättringar i bolagets rutiner, 
kontrollsystem, utsläppsnivåer osv. Båda bolagens företrädare framhävde också att 
deras anläggningar hade god reningsutrustning, att deras produktion underskred 
beslutade utsläppsnormer och att de arbetade för att miljöcertifiera sina verksamheter. 
Energibolagens företrädare menade att även om de inte implementerade Agenda 21-
planens alla mål och åtgärder bidrog bolagen på detta sätt till att skapa ett ekologiskt 
uthålligt energisystem. Optimering och effektivisering ansågs också vara en 
”vardaglig” del av teknikernas sätt att arbeta. Hushållning var på så vis inbyggd i 
tillförselverksamheten. 

I båda kommunerna var syftet med Agenda 21-planen oklart. Det verkade som att 
den demokratiska framtagningsprocessen, där Agenda 21-samordnarna engagerade 
många kommuninvånare var ett tillräckligt mål i sig för kommunerna. När väl detta 
engagemang hade skapats och planerna antagits avtog stora delar av verksamheten och 
det var oklar vad nästa mål för Agenda 21 i praktiken skulle vara.  
 

7.5 Rollfördelning och ägarstyrning av energibolagen 
 
Bolagsstyrelsernas roller i de två kommunerna var olika. Tekniska verkens ledning 
kunde ofta utnyttja sina styrelseledamöter för att påverka utfallen av hur olika frågor 
behandlades i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Styrelseledamöterna 
beskrevs av vissa aktörer närmast som ett ”bolagsparti” eftersom de ofta stod enade 
över partigränserna i fullmäktige i olika energifrågor.  

I Norrköping lyckades inte ledamöterna i NMEs bolagsstyrelse mobilisera stöd i 
fullmäktige på samma sätt som i Linköping. NMEs bolagsstyrelse fick snarast kritik 
för att ha haft en dålig förankring i de politiska partierna och för att den inte kunde 
mobilisera kommunstyrelsens stöd. I Norrköping var det istället NMEs ledning som 
tog på sig rollen som entreprenör och som mobiliserade kommunstyrelsens stöd. Det 
verkade också vara svårare för Norrköpings styrelseledamöter att i fullmäktige driva 
bolagets intresse i en fråga än vad som var fallet i Linköping. I Norrköping valde vissa 
styrelseledamöter också att låta andra partikamrater, som inte satt i NMEs 
bolagsstyrelse, driva olika energifrågor, för att själva slippa bli utsatta för kritik om att 
de representerar bolaget. I Linköping var det mer accepterat att styrelseledamöterna 
mobiliserade stöd för bolagets intressen i kommunfullmäktige än vad det var i 
Norrköping.  
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En förklaring till de olika roller som bolagsstyrelserna fick kan vara de 
institutionella skillnader som fanns i att delar av NMEs verksamhet organiserades 
under förvaltningen fram till år 1994, medan all energiverksamhet organiserades under 
bolaget Tekniska verken under hela undersökningsperioden. Av organisatoriska skäl 
kunde Norrköpings förtroendevalda fram till år 1994 styra i fler energifrågor än vad 
som var fallet i Linköping och dessa styrningstraditionerna kan ha fortsatt att gälla 
även när den formella beslutsmakten hade övergått från kommunfullmäktige till 
bolagsstyrelsen.  

I båda kommunerna fanns det oklarheter kring ansvarsfördelning i olika frågor. Det 
framgick inte klart för de involverade aktörerna vilka frågor som energibolaget 
ansvarade för och vilka frågor som låg på förvaltningen. Det medförde en situation där 
en ständig kohandel skedde för olika uppgifter. Bolagen tog t.ex. utan direkt 
ekonomisk ersättning fram utredningsunderlag, planer, statistik åt den kommunala 
förvaltningen. Som ”ersättning” behövde bolagen till exempel inte begära tillstånd för 
att gräva ned fjärrvärmerör i kommunens gator. Ansvarsfördelning började emellertid 
renodlas, i Norrköping på grund av utförsäljningen till Sydkraft och i Linköping bl.a. 
till följd av införandet av en beställar-utförarorganisation. 

Det fanns en skillnad i synen på energibolagen i kommunerna. I Linköping 
framhävdes Tekniska verken som en viktig teknisk resurs, som hade stor teknisk 
kompetens och som hade förmåga och intresse av att ta ett samlat grepp på 
kommunens tekniska försörjning. I Norrköping var det främst NMEs tillgång som en 
ekonomisk resurs som framhävdes. De resonemang som t.ex. fördes vid 
utförsäljningen av NME handlade mest om huruvida det var klokt att få en stor summa 
pengar nu för bolaget, eller om det hade varit bättre att behålla bolaget för att varje år 
få en viss summa i avkastning från bolaget. Diskussionerna handlade mindre om att 
viktig teknisk kompetens inte längre skulle finnas i den kommunala organisationen. 

I båda kommunerna framhöll många intervjupersoner sakkompetens som en viktig 
förklaring till varför respektive bolag kunde utöva makt över kommunens 
energisystem. Bristen på sakkompetens hos de förtroendevalda politikerna blev 
samtidigt en förklaring till den svaga ägarstyrning som många intervjupersonerna 
menade att båda kommunerna hade gentemot bolagen.  

Ytterligare skäl som hänfördes till att ägaren ibland ansågs ha en svag styrning var 
att kommunerna inte hade kontroll över olika omvärldsfaktorer såsom skatter, 
utsläppsnormer, konkurrenskraft m.m. Dessa faktorer hade, enligt flera aktörer, större 
betydelse för energisystemets utformning än vad de förtroendevalda politikerna hade 
som ägarrepresentanter för energibolagen. Det här resonemanget motsades emellertid 
av att skälet till att äga ett energibolag uppgavs vara just att säkerställa kommunens 
möjlighet att utöva makt över energisystemets utformning. I Norrköping menade de 
flesta intervjupersonerna att den förmågan gick förlorad i och med den avreglerade 
elmarknaden, vilket också skulle förklara Norrköpings val att sälja bolaget. Det 
framgick emellertid tydligt i både dokument och intervjuer att det som främst 
diskuterades i samband med utförsäljningen var att den var ett sätt att komma till rätta 
med ett akut kommunalt budgetunderskott.  

I Linköping menade de flesta förtroendevalda politikerna att kommunen även efter 
avregleringen kunde utöva makt över främst taxesättning och hur energisystemet 
skulle miljöanpassas. Det var framför allt i taxesättningen som båda kommunerna 



 Utvecklingen i Linköping och Norrköping på 1980- och 1990-talet – en empirisk jämförelse 

 189 

utövade sin makt som ägare. Båda kommunerna hade som princip att hålla låga taxor 
till kommuninvånarna. Efter avregleringen av elmarknaden blev det emellertid en 
princip som främst kunde tillämpas på elnättaxan och på fjärrvärmetaxan.  

Eftersom de kommunala energibolagen utgör en form av hybridorganisationer, 
d.v.s. de finns i gränslandet mellan marknaden och den offentliga sektorn, menade 
företrädare för båda bolagen att de ibland hade motstridiga målsättningar att arbeta 
efter. I båda kommunerna framhävde intervjupersonerna att man hade försökt att låta 
energibolagen agera under samma villkor som vilket aktiebolag som helst. Det fanns 
emellertid frågor där kommunallagens bestämmelser ibland, av framförallt energi-
bolagens representanter, upplevdes som svårförenliga med bestämmelserna i 
aktiebolagslagen och för ett bolag som verkade på en konkurrensutsatt marknad. Enligt 
kommunallagen måste all kommunal verksamhet vara till för kommuninvånarnas 
bästa. I enlighet med det blev låga taxor till kommuninvånarna en viktig principfråga 
för de förtroendevalda politikerna, eftersom det motiverade det kommunala ägandet av 
energibolaget. Flera företrädare för de kommunalägda bolagen kritiserade principen 
om att hålla låga taxor, eftersom det var ett mål som ansågs strida mot 
aktiebolagslagens paragraf om att alla styrelsebeslut ska fattas i enlighet med bolagets 
bästa. Företrädare för energibolaget menade t.ex. att dessa låga taxor ibland hindrade 
bolaget från att bygga upp ett kapital som kunde användas till att göra strategiskt 
viktiga investeringar, som kunde ligga mer i bolagets intresse än vad låga taxor gjorde.  

Företrädare för båda bolagen kunde också uppleva att ägaren fattade beslut som 
medförde motstridiga målsättningar för bolagen t.ex. då avkastningskravet inte sänktes 
trots att ägaren krävde att kostsamma miljöåtgärder skulle göras. I båda kommunerna 
hanterade bolagen detta genom att inte tillåta vissa mål att komma upp på bolagens 
dagordning eller genom att medvetet inte implementera vissa mål. Även 
styrelseledamöterna upplevde ibland en konflikt som hade sitt ursprung i oklara 
ägardirektiv, där det inte var klarlagt vilket mål som skulle prioriteras när det uppstod 
konflikt mellan målen.  

Styrelseledamöterna upplevde också ibland en intressekonflikt som grundades i att 
det inte var klarlagt i vilka frågor som kommunen skulle gå in och styra bolaget och i 
vilka frågor som bolaget skulle få verka utan ägarens påverkan. Vissa intervjupersoner 
gjorde t.ex. skillnad på princip- och detaljfrågor och menade att det klart framgick att 
kommunfullmäktige hade att ta ställning till principfrågor men ej detaljfrågor. Ett 
problemet var emellertid att aktörerna inte alltid var överens om vad som var en detalj- 
respektive principfråga.  
 

7.6 Avslutande analys 
 
Utifrån detta vill jag dra främst tre slutsatser.  

1) Tekniska verkens företrädare lyckades ofta framhäva deras kunskap om 
energisystemets tillförselverksamhet. Ett sätt för Tekniska verkens ledning och styrelse 
att få kontroll över åtminstone tillförselverksamheten var att mobilisera stöd för att det 
i kommunen var bolaget och bara bolaget som hade kompetens i frågor som rörde 
energisystemets uppbyggnad och utveckling. Det gjorde att Tekniska verkens 
företrädare positionerade sig som centrala aktörer i de kommunala energipolicy-
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processerna. I Linköping lyckades Tekniska verkens tjänstemän positionera sig som 
centrala aktörer som hade kunskap att planera och genomföra kommunens 
energiplanering. Tekniska verkens tjänstemän hade emellertid kunskap om tillförsel 
och inte om t.ex. hushållningsåtgärder vilket inte problematiserades i kommunen.  

I Norrköping lyckades NMEs företrädare inte utnyttja sin kunskap på samma sätt 
och lyckades inte heller mobilisera stöd för att den egna kunskapen var den enda 
giltiga. Det var emellertid även i Norrköping självklart för samtliga aktörer att 
engagera NMEs tjänstemän när olika utredningar och planer arbetades fram i 
kommunen, så därigenom tilldelades också NMEs företrädare en central position och 
kunde utnyttja att de hade stor kunskap om energisystemets tillförseldel.  

2) Båda energibolagen avnjöt ett stort politiskt stöd från fullmäktigeledamöterna i 
sina strävanden att producera och distribuera el och fjärrvärme. Genom att vara 
passiva i frågor som rörde energihushållning gav fullmäktigeledamöterna stöd åt de 
kommunala energibolagens strävanden att producera och sälja så mycket energi som 
möjligt. Båda energibolagen var i mer eller mindre hög grad en viktig finansiell resurs 
för kommunerna och om bolaget gick med vinst kom det via avkastningskrav även 
övriga kommunala verksamheter till del.  

3) Vilka formella institutionella rättigheter och styrmedel som olika aktörer hade i 
policyprocessen var och uppfattades olika av aktörerna i respektive kommun. En 
förklaring till detta kan vara att i Norrköping låg delar av energisystemet (och all 
personal) organisatoriskt inom den kommunala förvaltningen, vilket gav 
kommunfullmäktige rätten att utöva makt i flera frågor än vad som var fallet i 
Linköping, där energibolagets tjänstemän var utanför den kommunala förvaltningen. 
Organiseringen i Norrköping kan ha bidragit till att informella nätverk och 
kontaktvägar utvecklades mellan energiverkens personal och förvaltningen, något som 
inte skedde mellan Tekniska verkens personal och Linköpings förvaltning. Det kan ha 
bidragit till att fler förvaltningstjänstemän i Norrköping oftare deltog i policyprocessen 
än vad som var fallet i Linköping.  
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8. Slutdiskussion – maktutövning i policy-
processerna 
 
 
I detta avslutade kapitel ska jag återknyta till avhandlingens övergripande syfte: att 
genom fallstudier analysera hur och på vilket sätt makt utövas i policyprocessen kring 
två kommunala energisystem. Det föregående kapitlet var en empirisk jämförelse 
mellan de två kommunerna. I detta kapitel ska jag analysera de empiriska resultaten 
med hjälp av de valda teoretiska perspektiven kring system, policy och makt.  

Inledningsvis i detta kapitel visas hur och varför tre från varandra relativt fristående 
policyområden har bildats för energiverksamheten. Det framgår att för dessa 
policyområden fanns olika policykoalitioner som mobiliserade stöd för de idéer och 
mål som de förespråkade. En analys görs av hur olika koalitioner utövade makt över 
kommunens energipolicy och hur en koalition dominerade policyutformningen. Här 
diskuteras vilka frågor som togs upp och vilka frågor som utestängdes från olika 
dagordningar. Hur agerade aktörer för att genomdriva sina intressen och hur 
blockerade andra aktörers förslag?  

I policykoalitionen fanns det medlemmar som aktivt engagerade och sökte stöd hos 
aktörer utanför policykoalitionen. Dessa aktörer kan kategoriseras som 
policyentreprenörer eller systembyggare. Policyentreprenör och systembyggare är två 
snarlika begrepp, där det emellertid finns skillnader. Systembyggare har långsiktiga 
visioner och strävar efter att kontrollera hela energisystemet,607 medan 
policyentreprenören främst strävar efter kontroll över det policyområde som denne 
representerar.608 Jag kommer utifrån teorin att diskutera hur olika aktörer kan 
kategoriseras.  

En diskussion kring energisystemets stigberoende och de förändringar av 
energisystemen som initierades av olika koalitioner avslutar kapitlet. Jag diskuterar 
vilken betydelse energisystemets starka koppling mellan sina delar hade för 
maktutövning i policyprocessen. I vilken utsträckning kan teknikens stigberoende 
förklara hur energipolicy formas i kommunerna? 
 

8.1 Tre policyområden 
 
Som beskrevs i kapitel 2.4 hävdade Kaijser, Mogren och Steen i boken Att ändra 
riktning från 1988 att utvecklingen på energiområdet i Sverige går från en 
tillförseldoktrin till en effektiviseringsdoktrin. Fram till 1970-talet ansågs det mer eller 
mindre omöjligt att påverka energianvändningen. Från och med 1970-talet har 
emellertid omställning till förnybara energikällor och energihushållning hamnat i 
fokus.609  

                                              
607 Hughes, T.P. (1983); Summerton, J (1992); Kaijser, A (1994). 
608 Sabatier, P.A. och Jenkins-Smith, H.C. (1993); Kingdon, J.W. (1995).  
609 Kaijser, A, Mogren, A och Steen, P (1988). 
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I mina fallstudier framkom att det fortfarande fanns en relativt klar uppdelning 
mellan energianvändning och energitillförsel i kommunerna. Under 1990-talet fattades 
flera miljöpolitiska beslut inte minst i samband med den internationella 
överenskommelsen om Agenda 21. Dessa beslut fick konsekvenser för hur 
kommunerna agerade och det medförde att ytterligare en uppdelning av energiområdet 
kunde identifieras i Linköping och Norrköping. Energisystemen var uppdelade i tre 
från varandra relativt fristående och oberoende policyområden, där ett policyområde 
hanterade energitillförseln, ett område energihushållning och ett område hanterade 
miljöfrågor och var kopplade till Agenda 21 och Agenda 21-planens visioner om ett 
ekologiskt uthålligt energisystem. De tre policyområdena hanterades ofta var och en 
för sig eftersom de var organisatoriskt åtskilda, byggde på olika kunskapsbaser, hade 
delvis olika målsättningar och olika tidsperspektiv, samt hade olika systemgränser och 
olika visioner om energisystemets inriktning.  

Energisystemets uppdelning i tre policyområden i de studerade kommunerna 
medförde att det uppstod tre parallella policyer för energisystemet som hanterades i 
olika processer, snarare än att en och samma policy hanterades i olika processer. På 
tillförselområdet skapades policy kring hur el och fjärrvärme skulle produceras och 
distribueras. Målet var att kommuninvånarna (och senare kunderna) skulle erbjudas en 
säker energitillförsel till låga priser. I botten fanns ett resonemang om att 
energianvändningen ständigt skulle öka. I båda kommunerna framhävdes fjärrvärme 
vanligtvis som det bästa värmesystemet ur både miljö- och kostnadssynpunkt. 
Fjärrvärmesystemets förespråkades dessutom eftersom fjärrvärme producerades i 
kraftvärmeverk och därmed blev underlag för egenproducerad el i kommunerna.  

Hushållningsområdets policy kom främst till uttryck genom antagna mål för 
energirådgivningen när sådan verksamhet fanns i kommunerna och om att 
energiförbrukningen i de av kommunen använda fastigheterna skulle minska. Energi-
rådgivningens mål formulerades vanligtvis utifrån nationellt satta mål och handlade 
om att effektivisera och minska energianvändningen hos främst hushållen. Verktygen 
för att minska energianvändning var att tillämpa olika tekniska lösningar såsom att 
justera in pannor för en effektivare funktion och isolera fönster. Under 1990-talet kom 
användarnas beteende att uppmärksammas mer och mer, vilket bl.a. märktes genom att 
energirådgivarna på 1990-talet gav större utrymme åt beteendefrågor i 
informationsmaterial som gick ut till allmänheten än vad som var fallet på 1980-talet. 
Fortfarande bestod emellertid huvuddelen av informationen av vilka tekniska lösningar 
som kunde effektivisera energianvändningen. De kommunalägda bostadsbolagen 
antog under främst 1990-talet egna mål för energianvändningen i sina fastigheter. 
Båda bostadsbolagen problematiserade under 1990-talet även hyresgästernas 
energianvändning och tog fram informationsbroschyrer, ordnade informationsträffar 
och påbörjade tester med individuell mätning av värmeanvändning för varje lägenhet. 

När Agenda 21-samordnarna påbörjade arbetet med att ta fram lokala Agenda 21-
planer med visioner och målsättning för energiområdet bidrog dessa till att ytterligare 
ett policyområde för energi uppkom, nämligen miljöns policyområde. Målen för 
energisystemet i miljöns policyområde var att utveckla ett ekologiskt uthålligt 
energisystem. Agenda 21-verksamheten var ett försök att ta ett helhetsgrepp på bland 
annat energisystemet med utgångspunkt i vad som kunde göras lokalt i ett längre 
tidsperspektiv för att skapa ett uthålligt energisystem. Den uttalade energipolicyns 
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innehåll utgjordes av mål för både energitillförsel och energianvändning. Målen som 
rörde energianvändning fokuserade både betydelsen av att energianvändarna ändrade 
sitt beteende och olika tekniska lösningar som minskade energianvändningen. I 
framtiden skulle dessutom främst förnyelsebara energikällor användas. Avfalls-
förbränning ansågs enbart vara en lösning för brännbara fraktioner där återanvändning 
och återvinning inte var möjlig. I princip ansågs fjärrvärme vara en del av ett 
ekologiskt uthålligt energisystem även om olika alternativa närvärmelösningar även 
ansågs intressanta att utveckla.  

Dessa tre policyområden existerade parallellt i kommunerna. Det visade sig bland 
annat genom att de beslut och målsättningar som fattades inom ett policyområde inte 
var beroende av andra policyområdens beslut. Det medförde till exempel att de 
miljömål som fanns för tillförselområdet inte påverkades utav de mål som fanns i vare 
sig hushållnings- eller miljöområdet. Miljömålen för tillförselområdet handlade främst 
om att hålla sig inom statligt uppställda utsläppsvärden. Bränslevalet skedde utifrån att 
billigaste bränslealternativ skulle väljas givet att rådande utsläppsnormer inte 
överskreds. De mål om att använda biobränsle och bygga nya vindkraftverk som 
återfanns på miljöns policyområde påverkade inte målsättningarna för tillförsel-
området. De övergripande målsättningarna i både hushållningens och miljöns 
policyområde handlade om att minska energianvändningen. Under hela den studerade 
perioden ökade samtidigt produktionen av el och fjärrvärme i båda kommunerna.  

Det som ytterligare bidrog till en parallell hanteringen av de olika policyområdena 
var att olika institutionella regelverk styrde de olika policyområdena. Tillförseln 
område styrdes av hur energimarknaden utformades, där bl.a. avregleringen av 
elmarknaden bidrog till att priskonkurrens och upparbetande av kundrelationer 
hamnade i fokus. Verksamheterna för energiproduktion och distribution var även 
taxefinansierad. Energibolagen skulle också tillämpa aktiebolagslagen och de 
förtroendevalda politikerna var tvungna att använda till exempel ägardirektiv för att 
styra bolagen. Ägaren, d.v.s. kommunen, ställde dessutom avkastningskrav på 
bolagen.  

Miljö- och hushållningsområdenas verksamheter fanns vanligtvis i den kommunala 
förvaltningen. Det var ofta ett förvaltningskontor som ansvarade för t.ex. Agenda 21 
eller energirådgivning och de tillämpade då kommunallagen. De förtroendevalda 
styrde dessa verksamheter via beslut i kommunfullmäktige och i kommunala nämnder. 
Dessa verksamheter saknade vinstintresse, var ofta inte avgiftsfinansierade utan 
tilldelades medel från den kommunala budgeten samt erhöll tidvis statsbidrag. 

En del av förklaringen till förekomsten av olika policyområden finns inom det 
statliga regelverket. Uppdelningen i kommunerna återspeglade en uppdelning på 
nationell nivå, där frågor och målsättningar inom energipolitiken kopplat till de tre 
olika policyområdena ofta hanterats i olika politiska processer och sällan mötts. 
Uppdelningen återspeglas också på flera offentliga arenor. Gyberg visade t.ex. i sin 
avhandling att detta är ett synsätt som eleverna lär sig redan i skolan och att det i 
klassrummet blir en stark betoning på frågor kopplat till tillförselområdet.610  

Jag har valt att studera relativt stora kommuner med många invånare. I mindre 
kommuner utan egen energiproduktion är det möjligt att denna uppdelning inte är lika 

                                              
610 Gyberg, P (2003), Energi som kunskapsområde – om praktik och diskurser i skolan, Linköping Studies in 
Arts and Science nr 277, Linköpings universitet. 
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tydlig. Intressanta frågor för framtida studier är om det i dessa kommuner går att 
identifiera olika policyområden eller om energifrågor och mål här hanteras inom ett 
och samma område.  

I Linköping och Norrköping var alltså policyområdena parallella. Däremot kunde 
samma aktörer agera i de olika policyområdenas policyprocesser. Vilka aktörer 
agerade inom de olika policyområdena?  
 

8.2 Vilka aktörer deltog i olika policyprocesser?  
 
Det har varit flera olika aktörer inblandade i de olika energipolicyprocesserna. Vissa 
aktörsgrupper fanns bara representerade när enstaka frågor behandlades. Men det 
fanns aktörer som gjorde anspråk på att utöva makt över alla policyområden och som 
därmed överlappade de olika policyprocesserna. 

Företrädare för energibolagen var involverade i de flesta energipolitiska beslut och 
händelser i kommunerna. Energibolagens tjänstemän var alltid representerade vid 
framtagning av energi- och värmeplaner. I Linköping deltog Tekniska verkens 
tjänstemän även när en energihushållningsplan togs fram i början av 1980-talet. Både 
styrelse och tjänstemän deltog också i beslutsprocesser om investeringar i 
produktionsanläggningar. Tjänstemän var dessutom med i de grupper som diskuterade 
Agenda 21-planens mål och visioner. 

De förtroendevalda politikerna fattade i fullmäktige formellt beslut om energi- och 
värmeplaner, energihushållningsplaner, Agenda 21-plan, större investeringar i 
produktionsanläggningar, budgetfrågor och tilldelning av medel till de olika 
förvaltningskontoren. Därmed kunde fullmäktigeledamöter utöva makt över det 
formella beslutet men däremot påverkade de ofta inte hur beslutsunderlaget 
utformades. I Norrköping tillsattes emellertid alltid en politisk styrgrupp när en 
energiplan skulle tas fram för kommunen. Det var inte lika vanligt i Linköping. Båda 
kommunerna hade en politisk styrgrupp vid framtagningen av Agenda 21-planen. 
Miljönämndens ledamöter i båda kommunerna var aktiva vid beslut om större 
investeringar i produktionsanläggningar och vid arbetet med Agenda 21. I Norrköping 
var ledamöter i Miljö- och stadsplaneringsnämnden centrala i bostadsprojektet 
Ringdansen. I Linköping blev endast kommunstyrelsens ledamöter inblandade vid den 
alternativa energiplanen för ytterområdet Sturefors. 

Bland förvaltningstjänstemännen deltog ofta tjänstemän från miljö- och 
fastighetskontoren i de olika arbetsgrupper som arbetade med energiplaner. Vid ett 
tillfälle i Linköping fanns det energirådgivare med i arbetsgruppen som tog fram en 
energiplan. Miljökontoren var även representerade vid nyinvesteringar av produktions-
anläggningar. I Agenda 21-arbetet deltog de flesta förvaltningskontoren med ett eller 
ett par tjänstemän. Fastighetskontoren/bolagen som ansvarade för de fastigheter som 
kommunerna använde i sina verksamheter arbetade efter de mål som beslutats i 
kommunfullmäktig, men de arbetade också ofta självständigt utifrån internt fastslagna 
mål med olika energieffektiviseringsåtgärder. 

Bostadsbolagens tjänstemän deltog i stort sett aldrig i några arbetsgrupper eller 
kommunala beslutsprocesser. Undantaget var vid framtagningen av Agenda 21-
planerna och i bostadsprojektet Ringdansen i Norrköping. Energihushållningsfrågor 
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hanterades emellertid i flera processer i kommunerna. Dels tog de kommunala 
bostadsbolagen, åtminstone på 1990-talet, internt fram egna policys för energi-
hushållning. Dels antog kommunfullmäktige policy för energihushållning som bl.a. 
fastighetskontoren och energirådgivarna följde. 

En kort summering av ovanstående är att energibolagen ofta var representerade i 
alla processer oavsett policyområde som rörde energi. De förtroendevalda i 
kommunfullmäktige fattade ofta formella beslut för alla tre policyområdena. I 
Norrköping var det dessutom vanligt att en politisk styrgrupp formulerade mål och 
visioner som tjänstemän i en arbetsgrupp hade att följa. I de kommunala 
förvaltningarna var det vanligast att fastighets- och miljökontor var representerade i 
olika arbetsgrupper inom alla policyområden. Bostadsbolagen var i stort sett aldrig 
representerade i de kommunala policyprocesserna. Aktörernas engagemang och 
inflytande i policyprocesserna varierade emellertid, vilka jag återkommer till under 
avsnitt 8.4. 

Aktörer med gemensamma frågeställningar och intressen gick ofta samman och 
bildade olika policykoalitioner för att mobilisera stöd för mål och visioner som de 
förespråkade. Vilka policykoalitioner gick då att identifiera i kommunerna? 

 

8.3 Aktörer bildade olika policykoalitioner 
 
Varje policyområde hade i princip en policykoalition som försökte mobilisera stöd för 
de mål och idéer som fanns inom respektive policyområde. Det fanns två tydliga 
policykoalitioner samt en tredje potentiell policykoalition. På tillförselområdet fanns 
en koalition som jag benämner tillförselkoalition och miljöområdets koalition kallas 
miljökoalition. En potentiell policykoalition fanns på hushållningens policyområde och 
den benämner jag hushållningskoalitionen. Benämningen ska inte ses som att t.ex. 
tillförselkoalitionen uteslutande har preferenser om tillförsel. Tillförselkoalitionen har 
preferenser rörande både miljö och hushållning, men dessa preferenser är inte det som 
håller samman koalitionen.  

Vilka aktörer ingick i dessa koalitioner? Något förenklat bestod tillförselområdets 
policykoalition av aktörer från energibolagens ledning och förtroendevalda politiker 
som satt i energibolagens styrelser. Miljöns policykoalition bestod av Agenda 21-
samordnarna, de miljöombud som fanns utspridda i den kommunala förvaltningen, 
samt av förtroendevalda politiker inom miljö- och hälsoskyddsnämnd eller som på 
annat sätt engagerade sig i miljöfrågor.  

Energihushållningens policyområde var det område som saknade en policy-
koalition. Här mobiliserade energirådgivare stöd för hushållningsfrågor när sådana 
fanns i kommunerna. Med några få undantag saknades bland de förtroendevalda 
politikerna företrädare i hushållningskoalitionen. Detta policyområde fick vanligtvis 
de förtroendevaldas uppmärksamhet endast när det sammanföll med något av de andra 
två policyområdenas intressen. Det fanns tjänstemän på bl.a. bostadsbolag och på 
fastighetskontor som arbetade med energihushållningsfrågor, men dessa arbetade 
självständigt och verkade inte bilda något löst sammansatt nätverk med t.ex. 
energirådgivarna.  
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Figur 8 Policykoalitioner med deltagande aktörer 

 
En typ av aktörer som oftast inte var en del i någon policykoalition var företrädare för 
de kommunalägda bostadsbolagen. Miljökoalitionen och energirådgivarna borde vara 
intresserade av att få bostadsbolagen som allierade, då bostadsbolagen hade möjlighet 
att påverka energianvändning i fastighetens gemensamma utrymmen. Bostadsbolagen 
hade även upparbetade kontakter med hyresgäster och skulle därigenom kunna 
påverka hyresgästernas energianvändning. Bostadsbolagen var kunder till de 
kommunala energibolagen och var anslutna till fjärrvärmenätet och hade valt det 
kommunala elbolaget som elleverantör när det blev möjligt, vilket gjorde att 
tillförselkoalitionen verkade se dem som allierade.  

Bostadsprojektet Ringdansen visade emellertid att bostadsbolaget i Norrköping 
hade andra preferenser än tillförselkoalitionen som de agerade efter. I praktiken 
medförde Ringdansprojektet i Norrköping att det skapades ytterligare en policy-
koalition i Norrköping, Ringdansens policykoalition. Ringdansens koalition visar att 
det kan uppstå lokala koalitioner kring enstaka frågor eller kontroverser. Aktörerna i 
Ringdansens policykoalition samlades kring deras gemensamma intresse av att få 
projektet Ringdansen genomfört. Motivet till att olika aktörer ville genomdriva 
projektet var emellertid olika, där några såg projektet som ett sätt att prova olika 
energilösningar i praktiken, medan andra såg projektet som en möjlighet att finansiera 
en ombyggnad av Navestad till ett mer attraktivt bostadsområde.611 Den lokala 
koalitionen hämtade idéer och resonemang från andra koalitioner, med de lyckades 
inte mobilisera stöd från någon av de mer etablerade koalitionerna. 
 

8.4. En dominerande policykoalition 
 
Tillförselkoalitionen var den dominerande koalitionen i båda kommunerna. Det var 
deras preferenser som i mångt och mycket styrde vilka mål och visioner som i 
praktiken omsattes i handling. Tillförselkoalitionen hade i stort sett företrädare i alla 
arbetsgrupper i kommunen som på något sätt arbetade med energi, oavsett om det 
handlade om energieffektivisering i fastigheter eller expansion av fjärrvärmenätet. 

                                              
611 Lövgren, S (2002). 
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Att det var tillförselkoalitionens frågor och intressen som dominerade policy-
utformningen i kommunerna märktes bl.a. under intervjuerna då jag ställde öppna 
frågor kring vem som utövade makt över energisystemet utan att specificera vad jag 
menade. Det självklara svaret för intervjupersonerna blev då energibolaget, med 
motiveringen att de utövade makt över produktionsanläggningar och distributionsnät. 
Intervjupersonerna såg också ofta energisystemet som endast bestående av 
tillförselverksamhet. Tillförselkoalitionens dominerande ställning märktes även av att 
de energifrågor som kom upp på kommunfullmäktiges dagordning ofta var 
tillförselorienterade. Frågor relaterade till energihushållning och Agenda 21s mål om 
ekologisk uthållighet kom inte lika ofta upp på kommunfullmäktiges dagordning. Det 
som behandlades i kommunfullmäktige var stora investeringar som bolagen skulle 
göra i produktionsanläggningar och liknande, samt miljöfrågor som var kopplade till 
utsläppsnormer vid produktion av energi. En förklaring till det var institutionellt, att 
t.ex. investeringsbeslut enligt lag skulle behandlas av fullmäktige. Men även motioner 
och interpellationer berörde i huvudsak el- och värmetillförsel. 

Tillförselkoalitionens dominans syntes genom att de kommunala energiplanerna i 
hög grad berörde problem kring energitillförsel. En förklaring till energiplanernas 
tillförselinriktning var tillförselkoalitionens centrala roll i framtagningsprocessen. 
Energiplanerna problematiserade främst frågor om hur energibolagen skulle 
tillfredställa den ständigt ökande energiefterfrågan. Det framkom i fallstudierna att 
energibolagen, oavsett formellt uppdrag eller om flera aktörer deltog, ofta var de som 
skrev energiplanerna. Det förklarades med att energibolagen redan hade de uppgifter 
som efterfrågades i energiplanerna ”samlade” och att energibolagen hade möjlighet att 
avsätta finansiella och personella resurser till energiplanering. När Lagen om 
kommunal energiplanering kom år 1977 var de kommunala energibolagen den 
etablerade aktör som hade en stor samlad kompetens kring energisystemet i 
kommunerna. Energihushållning var då fortfarande en verksamhet under uppbyggnad. 
Det blev därför energibolagen som fick ansvar för att ta fram underlag till 
energiplanerna. Energibolagen fick därmed ett stort inflytande över vilket innehåll 
planerna fick. Genom att kontrollera den kommunala energiplaneringen kunde 
tillförselkoalitionen även kontrollera hur problem och lösningar formulerades för det 
kommunala energisystemet. Till exempel kunde energibolagen i planerna 
problematisera att energihushållningsåtgärder ofta skedde på bekostnad av en ökad 
energiproduktion, vilket i sin tur bl.a. påverkade energibolagens lönsamhet i negativ 
riktning. 

Båda kommunerna utformade mer eller mindre specifika energihushållningsmål (för 
bl.a. kommunernas egna fastigheter), i energisparplaner och för energirådgivningen. 
Det saknades emellertid statistik över energiförbrukningen, men i princip gick det att 
konstatera, via bl.a. energibolagens statistik över energidistributionen till kunder och 
framtagen statistik över de kommunalägda fastigheternas och bostadsbolagens 
energianvändning under 1990-talet, att hushållningsmålen inte uppnåddes. I båda 
kommunerna antogs programförklaringar om att minska energianvändningen, men 
resurser saknades ofta när målen skulle omsättas i handling. Andra mål såsom krav på 
estetisk utformning och belysning prioriterades högre.  

Ytterligare en förklaring till att hushållningsmålen inte uppnåddes återfanns i 
tillförselkoalitionens tveksamheter kring om det överhuvudtaget var möjligt att minska 
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energiförbrukningen i kommunen. Tillförselkoalitionen hänvisade till hur samhälls-
utvecklingen hade sett ut under hela 1900-talet med en ständigt ökande efterfrågan på 
energi och menade att en minskad efterfrågan därmed inte var möjlig.  

Ytterligare en förklaring till att energihushållningsmålen inte implementerades i 
Norrköping och Linköping återfanns i de resonemang som fördes i bl.a. energiplaner 
och i samband med bostadsprojektet Ringdansen, om hur kommunernas 
energihushållningsmål skulle hanteras i förhållande till kommunernas tillförselmål. Då 
diskuterades om det var lämpligt ur ett tillförselperspektiv att minska energi-
användningen. Tillförselkoalitionen återkom gång efter annan till att kommunen inte 
vann något på att minska fjärrvärmeförbrukningen. Tillförselkoalitionens negativa 
inställning till att minska fjärrvärmeförbrukningen motiverade de med att fjärrvärme-
systemets kostnader till stora delar utgjordes av s.k. fasta kostnader, som var lika stora 
oavsett hur mycket fjärrvärme som producerades och distribuerades. En minskning i 
produktionen medförde därmed något förenklat inte en minskad kostnad för bolagen, 
utan medförde egentligen bara minskade intäkter. Eftersom båda kommunerna 
dessutom investerat i kraftvärmeverk som producerade både el och värme samtidigt, 
återkom tillförselkoalitionen till att även elproduktionen minskade vid en minskad 
värmeproduktion. Det medförde också minskade intäkter för energibolagen. Detta är 
även ett exempel på hur systemegenskaper bidrar till stigberoende, där höga fasta 
kostnader och redan gjorda investeringar bidrar till lösningar som upprätthåller ett 
etablerat system. 
 

8.4.1 Policykoalitionernas maktutövning 
 
Att de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige inte bara var uppdelade i 
olika partigrupper, utan även i olika policykoalitioner, märktes genom att kommun-
fullmäktigeledamöterna ofta verkade avstå från att utöva makt i olika frågor. De 
förtroendevalda i kommunfullmäktige hade som ägarrepresentanter lagstiftad makt 
över sina energibolag och kunde bl.a. ge ägardirektiv till sina bolag. I praktiken 
innebar det att majoriteten i kommunfullmäktige skulle kunna besluta att beordra ett 
kommunalägt energibolag att t.ex. genomföra mål som fanns uppställda i en Agenda 
21-plan. En förklaring till att så inte gjordes var tillförselkoalitionens dominans även i 
kommunfullmäktige.  

Här fanns det emellertid en skillnad mellan kommunerna, där tillförselkoalitionen 
var mer dominerande i Linköping än i Norrköping. I Norrköping kunde t.ex. 
Ringdansens koalition mobilisera kommunstyrelsens stöd för mål och åtgärder som 
stod i konflikt med tillförselkoalitionens mål. I Norrköping var en ledamot i kommun-
styrelsen policyentreprenör för både Ringdansens koalition och Agenda 21-koalitionen 
och drev frågor som stod i konflikt med tillförselkoalitionens intressen.  

De förtroendevalda i kommunfullmäktige hade budgetmakten över förvaltningen 
och beslutade därigenom hur stora finansiella resurser som energihushållningens 
policyområde och miljöns policyområde skulle ha. Fullmäktigeledamöterna kunde 
genom den ekonomiska tilldelningen påverka maktförhållandena mellan de olika 
policyområdena. Tillförselkoalitionens dominans i kommunfullmäktige kan ha bidragit 
till att främst energihushållningen fick en så låg prioritering i kommunerna. Samtidigt 
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begränsades fullmäktiges budgetmakt delvis för energirådgivningen, eftersom statliga 
bidrag periodvis finansierade stora delar av den verksamheten. Detta visar också på 
hur kommunala energisystem utgör en del utav ett större nationellt system. 
Kommunernas agerande och policyutformning påverkades av beslut på nationell nivå. 
Energibidragen var ofta den direkta förklaringen till att energihushållningsfrågor kom 
upp på kommunfullmäktiges dagordning. 

Tillförselkoalitionen utnyttjade kommunexterna faktorer för att utöva makt över 
energisystemet. Tillförselkoalitionen hänvisade ofta till det nationella regelverket, 
bränslepriser, skatter och utsläppsnormer, för att motivera varför tillförselskoalitionens 
preferenser skulle vara vägledande för utformningen av det kommunala 
energisystemet. Den ökade konkurrensen på elmarknaden som uppstod efter 
avregleringen fick ofta förklara varför energibolagen bl.a. var tvungna att välja det 
billigaste bränslet framför ett mer miljövänligt. Miljökoalitionen och energirådgivarna 
utnyttjade inte på samma sätt sådana kommunexterna faktorer för att få inflytande, 
trots att de också kunde ha hänvisat till t.ex. statliga direktiv, forskning på området 
eller internationella överenskommelser. 

Tillförselkoalitionen kunde använda icke-beslut i sin maktutövning och hindra olika 
frågor från att komma upp på dagordningen i t.ex. kommunfullmäktige och 
energibolagens styrelse. Exempel på det var de gånger som energibolagsstyrelserna 
inte tog upp frågor relaterade till Agenda 21-planen. Ett annat exempel var när 
avfallsförbränningsfrågan inte kom upp på kommunfullmäktiges bord i Linköping i 
början av 1980-talet, eftersom den frågan framställdes som en bolagsfråga istället för 
en politisk fråga.  

Dessutom kunde energibolagsstyrelserna utöva makt över vilka tillförselmål 
fastställda i Agenda 21-planerna som skulle respektive inte skulle implementeras. 
Tidvis kunde både Norrköpings och Linköpings energibolag utöva makt över 
energirådgivningsverksamheten, vilket i princip medförde att många mål för 
energirådgivningen inte implementerades. Det saknades ofta också uppföljning från de 
förtroendevald över hur målen hade implementerats. 

Makt utövades vid olika tillfällen genom att vissa åtgärder implementerades medan 
andra inte implementerades. Energibolagen hade vid några tillfällen påbörjat eller till 
och med slutfört implementeringen av åtgärder innan ett formellt beslut hade fattats. 
Olika förvaltningskontor hade i vissa fall inte implementerat fattade beslut i 
energiplaner. Detta framstod snarast bero på bristande kommunikation än att det var en 
medveten handling från förvaltningskontorens sida. Tjänstemännen på 
förvaltningskontoren uppgav att de inte hade haft kännedom om implementerings-
ansvaret. I dessa fall var tillförselkoalitionens strategi mindre lyckad. 
Tillförselkoalitionens dominerande roll i energiplaneringen kan ses som ett hinder för 
tillförselkoalitionen att utöva makt, då det resulterade i att innehållet i energiplanerna 
inte blev kända för viktiga aktörer som stod utanför koalitionen. Istället för att ta fram 
energiplanerna inom en bred krets som skulle göra planen känd och förankrad inom 
många delar av kommunens administration var energiplanerna i stor utsträckning en 
”energibolagsprodukt” vars innehåll få andra kände till.  

Ett sätt för tillförselkoalitionen att få kontroll över energisystemet var att mobilisera 
stöd för uppfattningen att det i kommunen var tillförselkoalitionen och bara 
tillförselkoalitionen som hade kompetens i frågor som rörde energisystemets 
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uppbyggnad och utveckling. På så sätt kunde tillförselkoalitionens företrädare 
positionera sig som centrala aktörer i de kommunala energipolicyprocesserna. Ett 
exempel på detta var när miljökoalitionen mobiliserade stöd för att expandera 
fjärrvärmenätet till vissa ytterområden. Då kommenterade tillförselkoalitionen detta 
med att miljökoalitionen saknade kunskap om förutsättningarna kring en expansion, 
vilket, enligt tillförselkoalitionen, förklarade varför miljökoalitionen kom till motsatt 
och felaktig slutsats. Tillförselkoalitionen hade dessutom resurser att ta fram underlag 
som gav stöd åt sina argument, något som både hushållnings- och miljökoalitionen 
ofta saknaden. 

Tillförselkoalitionen i Norrköping kunde inte utnyttja sin kunskap som maktresurs 
på samma sätt som tillförselkoalitionen i Linköping och lyckades inte heller mobilisera 
stöd för att den egna kunskapen var den enda giltiga. Det märktes bl.a. av att 
förtroendevalda i fullmäktige ifrågasatte tillförselkoalitionens påstående om att det 
behövdes ett nytt kraftvärmeverk på Händelö år 1989. Det märktes också i 
Ringdansenprojektet, där Ringdansens policykoalition kunde påverka hur 
tillförselsystemet skulle utformas. I båda dessa fall hade andra grupper lagt resurser på 
att ta fram underlag som gav stöd åt deras argument och ifrågasatte tillförsel-
koalitionens lösningar. Även i Norrköping hade emellertid tillförselkoalitionen en 
dominerande ställning när olika utredningar och planer arbetades fram i kommunen. 
Därigenom fick tillförselkoalitionen ofta en central position och kunde då ofta på 
liknande sätt som tillförselkoalitionen i Linköping framhäva den kunskap som de hade 
om energisystemet.  

Energirådgivarna hade svårigheter att mobilisera stöd i båda kommunerna. En 
förklaring till det kunde vara de statliga bidragen som energirådgivningen erhöll, vilka 
gjorde att många av de kommunala aktörerna såg energirådgivningen som en statligt 
påtvingad verksamhet. Energirådgivarna uppfattades inte som legitima deltagare i 
policyprocessen och utestängdes därför ofta ifrån att delta. Energirådgivarna deltog 
t.ex. aldrig i framtagningen av de kommunala energiplanerna. Energirådgivarna fick 
aldrig ordentligt fotfäste inom den kommunala verksamheten, utan de förblev ett 
”statligt påbud”. Det kan samtidigt jämföras med den kommunala energiplaneringen 
som också var ett resultat av statliga direktiv. Energiplanerna införlivades i den 
kommunala verksamheten genom främst energibolagen. Detta utan att energibolagen 
erhöll några ekonomiska bidrag från vare sig kommunfullmäktige eller från staten. En 
förklaring till att energiplanerna till och från kunde spela en betydelsefull roll för hur 
det kommunala energisystemet utformades var att energibolagen såg planerna som ett 
maktmedel bl.a. för att hindra elvärme i befintliga eller planerade fjärrvärmeområden.  

Bostadsbolagen frånvaro i policyprocessen uppfattades inte som något problem av 
bostadsbolagens tjänstemän. Dessa uttryckte egentligen inget önskemål om att få delta. 
Det naturliga hade varit att en energihushållningskoalition mobiliserade stöd från 
bostadsbolagen, men då det saknades en sådan i kommunerna fick bostadsbolagen 
ingen naturlig plattform för att kunna driva sina frågor. Bostadsbolagen verkade inte 
heller intresserade av att själva mobilisera stöd och bilda en sådan koalition. Den enda 
gång som bostadsbolagen blev en central aktör i en kommunal energirelaterad 
policyprocess var i och med Ringdansenprojektet i Norrköping. Då kunde också 
bostadsbolaget i sin dubbla roll som stor konsument av energi och hyresvärd utöva 
makt över hur energin skulle produceras och användas.  
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Tillförselkoalitionernas dominerande roll i kommunerna kan sammanfattningsvis 
förklaras av att de: 
• hade medlemmar på olika beslutsarenor som argumenterade för tillförselkoalitionens 
sak.  
• hade resurser att göra utredningar och ta fram underlag som understödde 
koalitionens argument 
• kunde använda sin kompetens i utredningar och planer  
• formulerade ofta energisystemets problem, mål och visioner i energiplaner och andra 
utredningar 
• utnyttjade kommunexterna faktorer för stödja sin argumentering 
• var ekonomiskt oberoende genom att bolagets verksamhet var taxefinansierad 
• hade kontroll och implementeringsmakt över stora delar av tillförselsystemet 
• hade tidvis implementeringsmakt över energirådgivning 
 
Samtidigt var det svårt för övriga koalitioner att utöva makt för att de: 
• hade medlemmar som var representerade på färre centrala poster 
• saknade ekonomiska resurser, främst vid implementeringen 
• inte hade lika starka preferenser att utöva makt över många energifrågor 
 

8.4.2 Systembyggare och policyentreprenörer 
 
Policykoalitionernas medlemmar kunde mobilisera stöd för koalitionens intressen när 
de deltog i olika sammanhang t.ex. på olika beslutsarenor, i olika utredningar och 
planeringstillfällen. En medlem som i olika sammanhang aktivt agerar för att 
mobilisera stöd för koalitionens intressen beskrivs ofta inom LTS-fältet som 
systembyggare och inom policyforskning som policyentreprenör. Systembyggare är 
aktörer som mobiliserar stöd hos andra aktörer för att kunna driva en viss linje i 
förhandlingar. Systembyggare har visioner och strävar efter att få kontroll över 
samtliga policyområden. Policyentreprenörer mobilisera stöd för sina preferenser inom 
sitt policyområde, och strävar inte efter att få kontroll över alla policyområden. 

I båda mina kommuner var det främst medlemmar i tillförselkoalitionen som kunde 
liknas vid systembyggare. Dessa hade visioner för och eftersträvade kontroll inte bara 
över kommunernas tillförselpolicy, utan även över kommunernas miljö- och 
hushållningspolicy. Ledningen och styrelsen för energibolagen relaterade sig inte bara 
till tillförselområdet utan ville vidga sina systemgränser och kontrollera även miljöns 
och hushållningens policyprocesser. Tillförseln systembyggare arbetade hela tiden för 
att kontrollera hela energisystemet, vilket gjorde att de hade representanter även i de 
processer som handlade om till exempel energihushållning i kommunens egna 
fastigheter. Tillförselns systembyggare ansåg att alla frågor som på något sätt 
påverkade energisystemet var frågor som hade relevans för dem och som de borde 
utöva inflytande över. Det medförde att målen för energihushållning och Agenda 21 i 
allra högsta grad var mål som tillförselkoalitionens systembyggare ville kontrollera 
eftersom det påverkade energisystemet utformning.  

Flera av Tekniska verkens styrelseledamöter agerade ofta systembyggare för 
bolaget och mobiliserade stöd i fullmäktige, i kommunstyrelse och i den kommunala 
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förvaltningen. Styrelseledamöterna hade genom sina positioner i fullmäktige makt att 
agera som systembyggare och t.ex. frigöra resurser från kommunen (ägaren) för att 
förändra energisystemet. Styrelseledamöter i Norrköping agerade ofta inte på liknande 
sätt. Under 1990-talet agerade däremot ofta NMEs ledning, och då framför allt VD och 
vice VD, systembyggare och mobiliserade stöd hos kommunstyrelsen för att 
säkerställa politisk förankring av olika policyåtgärder i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse.  

Energibolagen var också starka etablerade aktörer som funnits i kommunerna 
under hela 1900-talet, medan t.ex. energirådgivare och Agenda 21-samordnare 
etablerade sig i kommunerna under 1980- och 1990-talen. Energibolagen fanns då 
redan i organisationen med en långvarig erfarenhet och kompetens på energiområdet. 
Energibolagen hade samtidigt formellt ansvar för och ägde den materiella 
infrastrukturen d.v.s. produktionsanläggningar och nät. De långsiktiga investeringar 
som hade gjorts i anläggningar och nät gör också att dessa ligger fast under långa 
perioder och blir svåra att förändra.612 När hushållningens och miljöns koalitioner 
formulerade nya och andra mål för energisystemet upplevde tillförselkoalitionen att 
dessa inkräktade på deras område. Tillförselkoalitionen strävade efter att kontrollera 
energihushållningens och miljöns policyprocesser för att på så sätt bibehålla kontrollen 
över energisystemen. 

De aktörer i de andra koalitionerna som mobiliserade stöd för koalitionens 
preferenser kan snarast liknas vid policyentreprenör. Agenda 21-samordnaren och 
kretsloppskommitténs ordförande i Linköping kan till exempel liknas vid 
policyentreprenörer eftersom de ständigt försökte engagera och få stöd av olika aktörer 
för de intressen och mål som fanns i 21-planen. Miljöns policyentreprenörer hade 
ansvar för att utveckla energisystemet i en ny ekologisk hållbar riktning, men valde att 
göra detta genom att fokusera vissa delar av energisystemen. Dessa 
policyentreprenörer strävade efter att kontrollera de delar av energisystemen som 
omfattades av Agenda 21-planens mål och visioner. De agerade däremot inte i till 
exempel frågor som rörde investeringar i nya anläggningar, val av reningsanläggning 
eller bolagens miljöcertifiering.  

Kommunernas hushållningspolicy saknade ofta entreprenörer. Det fanns ingen 
aktör som mobiliserade stöd för att energihushållningsfrågor skulle prioriteras i 
kommunerna. Energihushållningsåtgärder blev därför ofta något som eventuellt 
genomfördes vid renovering av fastigheter om energihushållningsmålen inte stod i 
konflikt med andra mål såsom estetisk utformning. Potentiella policyentreprenörer 
såsom energirådgivarna hade inte någon stark ställning och deltog inte kontinuerligt i 
kommunernas verksamhet. De perioder som det fanns energirådgivarna i kommunerna 
deltog dessa vanligtvis inte i olika utredningar och planer eller andra sammanhang där 
de kunde ha engagerat andra aktörer för att ge energihushållningsmålen en ökad 
prioritet i kommunerna. 

I Ringdansens policykoalition var det utvecklings- och informationschefen för 
bostadsbolaget tillsammans med framför allt ordförande i Miljö- och 
stadsplaneringsnämnden som var policyentreprenörer för projektet. De mobiliserade 
stöd för att ombyggnaden av Navestad skulle ses som ett miljöprojekt, där alternativa 

                                              
612 Summerton, J (1992); Kaijser, A, Mogren, A och Steen, P (1988). 
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energilösningar skulle prövas och även en satsning på att minska energianvändning 
skulle genomföras.  

 

8.4.3 Den dominerande koalitionen utmanas 
 
Tillförselkoalitionen ansvarade för och drev produktionsanläggningar och 
distributionsnät. Tillförselkoalitionen hade intresse, inte minst av ekonomiska skäl, att 
fortsätta utnyttja befintligt anläggningar och nät och fortsätta utnyttja hushållsavfall i 
energiproduktionen. Tillförselkoalitionen kunde föra fram argument om att det 
åtminstone på kort sikt av ekonomiska skäl var rimligt att fortsätta utnyttja den 
befintliga tekniska infrastrukturen. Därmed kunde också tillförselkoalitionens kontroll 
över de befintliga näten och anläggningarna användas av koalition som maktresurs för 
att utöva makt över energisystemets inriktning. Tillförselkoalitionen visade att det var 
förenat med stora kostnader att byta inriktning på systemet, kostnader som inga aktörer 
ville bidraga till att täcka.  

Norrköpings kommun har emellertid vid sina bränslebyten visat att det under en 
relativt kort period går att förändra olika delar i energisystemen. Vid framför allt två 
tillfällen har energisystemens inriktning i båda kommunerna utmanats av koalitioner 
som velat göra radikala förändringar av systemets verksamhet och mål. I Linköping 
var det miljökoalitionen som utmanade tillförselkoalitionen angående energi-
produktionens bränsleval och omfattning. I Norrköping utmanade Ringdansens 
koalition tillförselkoalitionen genom att förespråka alternativa system till fjärrvärmen 
samt genom att målsättning att kraftigt minska energianvändningen i området. Dessa 
två tillfällen är också tydliga exempel på att policyprocesserna inte alltid var parallella 
utan vid enstaka tillfällen fogades samman. 

Trots de inbyggda motsättningar som fanns mellan miljökoalitionen och 
tillförselkoalitionen var det bara i Linköping det blev en öppen konflikt kring de 
motsättningar som fanns mellan miljökoalitionens och tillförselkoalitionens mål och 
visioner för energisystemet. Konflikten handlade bl.a. om koalitionernas olika 
systemgränser och olika tidsperspektiv. Miljökoalitionen hade långsiktigare mål och 
satte systemgränsen kring kommunens energisystem i geografisk mening. 
Tillförselkoalitionen hävdade en europeisk systemgräns och hade mer kortsiktiga 
målsättningar. Miljökoalitionens tillförselmål handlade om att Linköping på långs sikt, 
för att kunna uppnå ett ekologiskt uthålligt energisystem, skulle satsa på en minskad 
energiproduktion baserat på biobränsle. Tillförselkoalitionen menade att Linköping, 
för att uppnå ett globalt ekologiskt energisystem, skulle öka det kommunala 
energibolagets energiproduktion. Tillförselkoalitionen menade att miljön sett ur ett 
europeiskt perspektiv skulle förlora på att produktionen i det kommunala 
energibolagets anläggningar minskade, eftersom dessa anläggningar gav ifrån sig 
mindre miljöstörande utsläpp i jämförelse med många andra anläggningar i Europa. 
Tillförselkoalitionen hävdade också att det var irrelevant vilket bränsle som användes 
eftersom det kommunala energibolagets anläggningar hade så god reningsutrustning 
att utsläppen, oavsett vad som eldades, var jämförelsevis låga.  

Förklaringen kring att det blev en öppen konflikt i Linköping och inte i Norrköping 
kan vara att miljökoalitionens policyentreprenörer tydligare satsade på att mobilisera 
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energibolagets stöd och mer aktivt försökte få de mål som berörde energibolaget 
implementerade. Miljökoalitionen i Linköping hade också en policyentreprenör som 
lyckades mobilisera flera centrala aktörers stöd i Linköping, bl.a. kommunens 
miljökommunalråd. Miljökoalitionen fick därigenom en position i policyprocessen 
utifrån vilken den kunde ifrågasätta även den dominerande koalitionens preferenser. 

Om miljökoalitionen i Linköping hade lyckats mobilisera majoritetens stöd för sina 
mål och visioner skulle det ha medfört en ny inriktning för energisystemet vad gällde 
energianvändning, teknikval, produktionsmål och lönsamhetskrav. Miljökoalitionen 
grundade sitt energisystem på andra värderingar än vad tillförselkoalitionen gjorde. 
Tillförselkoalitionen konstaterade mer eller mindre att det var möjligt att byta 
inriktning på energisystemet, även om det involverade en kostnad och skulle medföra 
en omfördelning av finansiella resurser. Tillförselkoalitionen höll emellertid fast vid 
sina mål och visioner. Tillförselkoalitionen menade att deras inriktning var ett bättre 
vägval för att uppnå ett ekologiskt uthålligt energisystem, än den inriktning miljö-
koalitionen förespråkade. Det uppstod en intressekonflikt mellan miljökoalition och 
tillförselkoalitionen, där tillförselkoalitionen lyckades mobilisera stöd för sin 
uppfattning, vilket miljökoalitionen inte lyckades med i samma utsträckning. Det var 
alltså snarare medvetna val än teknikens stigberoende som fällde avgörande. 
Tillförselkoalitioner lyckades mobilisera stöd för sina intressen eftersom de hade flera 
systembyggare på olika beslutsarenor som argumenterade för tillförselkoalitionens 
sak. Tillförselkoalitionen hade resurser att göra utredningar och ta fram underlag som 
understödde koalitionens argument. Tillförselkoalitionen utövade makt över många av 
Agenda 21-planens tillförselmål. Det var tillförselkoalitionen som skulle besluta hur 
och när Agenda 21-planen skulle genomföras samt hur åtgärderna skulle finansieras. 
Miljökoalitionen kunde inte utöva makt över implementeringen och saknade 
ekonomiska resurser till att t.ex. ge bidrag till olika implementeringsåtgärder.  

Liknande resonemang kan föras för Ringdansenprojektet i Norrköping. 
Ringdansens koalition ville utforma lokala energilösningar för olika bostadsområden 
eller stadsdelar. Ringdansens entreprenörer betonade vikten av att inte låsa in sig i ett 
system, att kommunen bidrog till att skapa alternativa lösningar till 
fjärrvärmesystemet. Samtidigt ville Ringdansens koalition göra stora satsningar på att 
minska energianvändningen. Målet att minska andelen köpt energi var inte bara ett hot 
mot energibolagens ekonomi, utan ifrågasatte och utmanade också 
tillförselkoalitionens grundantagande att energianvändningen ständigt skulle öka. 
Detta var en inriktning som tillförselkoalitionen tyckte var förkastlig ur både 
ekonomisk och ekologisk synpunkt. De valde därför att motarbeta förslaget. 
Ringdansens policyentreprenörer hamnade i konflikt med tillförselkoalitionens, 
eftersom Ringdansens entreprenörer ifrågasatte både fjärrvärmesystemets dominans 
som värmesystem och om fjärrvärmen i praktiken var så miljövänlig som tillförsel-
koalitionen ville hävda. Ringdansens koalition kunde utöva makt även över 
implementeringen av åtgärderna och kunde därför välja värmesystem efter egna 
preferenser. Till slut bibehölls emellertid fjärrvärmen. Tillförselkoalitionen lyckades 
mobilisera stöd från främst kommunexterna aktörer, vilket bl.a. bidrog till att 
miljödepartementet drog tillbaka det utlovade energibidraget. 

Avslutningsvis kan konstateras att om miljö- eller hushållningskoalitionerna hade 
gått i koalition med bostadsbolagen hade tillförselkoalitionen utmanats på ett helt 



  Slutdiskussion – maktutövning i policyprocesserna  

 205 

annat sätt. Energisystem drivs inte av sig själva, utan beror av aktörer som utövar makt 
i policyprocesser. Denna avhandling har visat vad det innebär och varför det är så.  
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Summary 

Introduction 
 
Municipalities have traditionally played key roles in the Swedish energy system as 
suppliers of gas, electricity and district heating to the public sector and end-use 
consumers.  

As a consequence of the emerging energy crisis in the 1970s, the national 
government began to use municipalities as a tool to achieve some energy policy ends. 
Sweden has a tradition of strong local self-government, and the municipalities are 
expected to play important roles in implementing national energy strategies and 
formulating municipal ones. To make the municipalities increase their efforts to 
economise in their use of energy and to secure local energy distribution, the 
government introduced a law on municipal energy planning in 1977. This law required 
municipalities to take active measures to promote a reliable and sufficient energy 
supply and to stimulate energy conservation. An amendment to the law in 1984 
extended the municipalities’ responsibilities to include drawing up an energy plan that 
addressed the supply, distribution and consumption of energy. The goal of this 
amendment was to show the political importance of energy measures on the local 
level.  

Many municipalities in Sweden own a local energy company that produces and 
distributes electricity and district heating. But the municipal council also enacts energy 
reduction goals and employs energy conservation advisors. The challenge for 
municipalities is to get an overall picture of the energy system when different tasks are 
managed by different entities in the municipality with conflicting goals: the energy 
company often wants to sell as much energy as possible, while for example the energy 
conservation advisors wants to reduce energy consumption. How has this conflict 
between energy supply and energy conservation been managed in the municipalities? 

During the 1990s the Swedish electricity market was deregulated. The official aim 
was to stimulate greater system efficiency and allow greater customer flexibility at the 
lowest possible price through increased competition among actors. Municipalities have 
been forced to change their traditional energy strategies, which have historically been 
based on municipal monopolies in electricity and heat supply, and to adopt more 
competitive ones. At the same time the municipalities still have supervisory function 
since they are responsible for stimulating energy efficiency, giving energy advice to 
the public and for energy information and education.  

During the 1990s there has been an increased focus on global environmental 
requirements. There have also been several different international environment 
agreements that have affected local energy policy. Municipalities were given a key 
role in the implementation of the Agenda 21 agreement formulated at the Rio 
conference. The Swedish government expects the municipalities to play an important 
role in the implementation of actions leading to ecological sustainable development. 
Most Swedish municipalities have approved a local Agenda 21 plan, which includes 
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visions and goals for the future energy system. Energy supply decisions are assumed to 
correspond to the long-term plans in the local Agenda 21 document. 
 
Purpose 
 
The purpose of this thesis is to study how power was exercised in the policy processes 
of two municipal energy systems between 1977 to 2001. The specific research 
questions were as follows: 
 

 How did actors exercise power in the policy process?  
 What sort of power resources did different policy coalitions have access to?  
 How did policy coalitions act to enforce their demands?  
 What obstacles did actors encounter when attempting to influence the energy 

policy? 
 
The two municipalities studied were Linköping and Norrköping, which are similar in 
many respects. Both are situated in the same region, they are of similar size, with 
around 130,000 inhabitants; both have a district heating system; and both produced 
electricity.  

During the period studied, both municipalities also owned an energy company that 
was responsible for planning and operating the energy activities. In both cities the 
municipal council decided the company’s purpose and objectives and appointed its 
board, with the result that there was direct political representation on the board. 
Formal endorsement by the municipal board or municipal council was required for 
large investments, tariff changes and major policy issues.  

 

Theory: policy, systems and power 
 
In this thesis I propose to integrate theories about large technical systems with theories 
about power and public policy. An energy system can be seen as a sociotechnical 
system. As such it compromises technical components, individual actors and 
organisations, legal frameworks, and institutional and political structures. It embodies 
cultural values and specialized professional know-how. The system is interwoven with 
the societal context in which it operates. Systems embody a multitude of scientific, 
economic, political and institutional components that are so closely intertwined that 
making distinctions among them is often not meaningful. Technologies are seamless 
webs. The components of the system are tightly interconnected: a change in one part 
of a system affects some or all of its other parts. 

The policy analysis is based on Hill´s process-oriented dynamic understanding of 
policy. Hill regards policy as ‘a web of decisions taking place over a long period of 
time’ and not as the product of one single decision. Policy thus changes over time in 
relation to former and related policies. Policy includes both content and process, since 
both change every time an actor negotiates the policy.  

Because the actors develop policy in processes, their internal power relations are 
vital to the outcome of the process. Power rests in the relations between actors. 
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According to Dahl’s pluralistic perspective on power several actors exercise power in 
the policy-making process. Bachrach and Baratz developed the power perspective and 
added ‘non-decisions’ to the analysis. They emphasise the importance of controlling 
the agenda, which is, deciding what questions that will or will not be on the agenda. 

Different actors have different power resources that they can use to gain influence. 
Municipal officials for example, have political resources in the sense that they often 
initiate and present cases to the municipal council 

Policy-making is a result of activities among policy coalitions. Within any sector, 
there are several coalitions of actors, each advocating different beliefs, and the policy 
is made in accordance with the beliefs represented by the dominant coalition. 

When it comes to Large Technical Systems (LTS), the driving actors who build 
systems are called system-builders. Successful system-builders, such as inventors, 
engineers, managers and financiers, have a clear vision of the interconnectedness of 
the whole system and what is required to reach their goals. The system-builder strives 
to control the system. These actors are formally autonomous and make their decisions 
and action on the basis of their own criteria. 

In policy literature policy entrepreneurs are informal leaders of policy coalitions 
who have much in common with system builders. Policy entrepreneurs try to persuade 
others to act in accordance with a coalition’s preferences. They differ from system 
builders in that they do not strive to take control of the whole system. Policy 
entrepreneurs represent policy coalitions whose goals and visions only concerns part 
of the system. For example, a goal for a coalition might be to reduce energy 
consumption in the municipality. The study will investigate whether the concept of a 
system builder or a policy entrepreneur is most suited to actors in municipalities.  
 

The case studies 
 
The case studies are based on multiple sources of data, drawn from written primary 
sources (such as minutes, notes and documents) and from interviews with relevant 
actors. In the study I have focused on four categories of actors, namely elected 
politicians who are members of the municipal council; representatives of the local 
energy companies; officials of the municipal housing companies; and municipal 
officials, such as those at the town planning office and environment office  

In the case studies I analyse circumstances during the 1980s and 1990s that affected 
the energy systems. These circumstances were: 1) new energy investments and fuel 
choices; 2) work on local energy plans; 3) local Agenda 21 plans; 4) measures taken to 
promote efficient energy use and a greater level of energy conservation; and 5) power 
relations between politicians and representatives of the local energy company and how 
politicians in the city council governs the local energy company.  
 
Energy investments and fuel choices 
 
Linköping started using household waste as fuel in the late 1950s. In the 1970s the 
incineration was stopped and the plant closed because of pollution concerns. The 
problem then arose of what to do with the household waste that the city could no 
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longer burn. At the same time, the energy company board had decided to built a new 
plant, but had not decided what fuel to use. The board decided that the best way to 
manage the household waste was through combustion, and therefore rubbish 
incineration continued in the new plant. In the mid 1980s household waste represented 
the major part of the fuel mix. The waste disposal system and the energy system were 
interconnected, with interdependence between the systems that made it difficult to 
change the fuel used in energy production.  

Norrköping made changes in fuel use at short notice. It changed from oil to coal in 
the 1980s and from coal to bio fuel during the 1990s. Norrköping focused more on the 
profits arising from a change in fuel than on the losses. It can be seen as an example of 
a situation where path-dependency did not occur. Changes in such things as fuel prices 
and taxation were so radical, that it would have been more expensive to continue with 
the same solutions than it was to change the system. 

In both municipalities decisions about investments in new power plants and fuel 
choice were made by the board of the energy companies. The managing directors of 
the energy companies in both cities mobilised support for different investment 
alternatives and fuel choices. These questions were rarely debated by the city council.  
 
Energy planning 
 
The municipalities enacted their first energy plans in the early 1980s. These plans were 
often prepared by a group of officials from different offices. Sometimes there was also 
a political controlling committee consisting of members of the city council. Officials 
from the energy company were the dominant actors in the process of writing the 
energy plans, especially in Linköping. Many actors in Linköping described the local 
energy plans as the energy company’s production plan. In Norrköping a broader range 
of actors were involved in the energy planning process, but the final plan was similar 
to that of Linköping. The energy plans focused on how energy should be produced and 
distributed in the future. Energy efficiency goals were seldom discussed. 

The benefit of the energy planning was that during the preparation of the plan many 
local actors were informed and discussed the energy system. The plans were also 
submitted to the city council, resulting in one of few occasions when the energy 
system was debated in the council. The energy plans were not powerful control 
instrument for the politicians, but they did serve to inform local actors about the 
energy system ant to put energy issues on the local agenda. 
 
Energy reduction strategies 
 
In general local energy conservation strategies reflected national strategies. When the 
national government financed various conservation measures, the municipalities also 
prepared energy conservations plans and employed energy conservation advisors. In 
the 1980s both municipalities had municipal energy advisors who gave information 
and advice to the public on how to save energy. These energy advisors were financed 
by government subsidies, and when those subsidies disappeared in 1985, the energy 
advice bureaux in both cities closed down. In Norrköping the energy company took 
over the giving of energy advice activity in 1992, but energy advisors were first 



  Summary  

 211 

appointed in 1997. Energy advice activity eventually became an additional service to 
electricity customers.  

The energy advisors gave advice to home-owners and not to landlords. The advice 
had little effect, because home-owners paid low prices for electricity and heating, and 
thus did not perceive any particular benefit in taking conservation measures. The 
energy advisors also had a rather weak position in the municipalities. They often 
lacked support and were regarded by many as representing the state. 

Both Linköping and Norrköping had energy reduction objectives, but often no 
actors were mobilised to implement the reduction goals. Although the energy advisors 
tried to increase the priority of energy reduction measures, most of the times other 
issues were regarded as more important by the municipalities. Many of the energy 
reduction strategies were never implemented. 

Both municipalities owned housing companies, but these companies were almost 
never engaged in the various measures that the city council initiated to reduce energy 
use. The housing companies had their own efficiency goals and worked independently 
to achieve these. The city council seldom encouraged the housing company to 
undertake any energy conservation measures. 
 
Local Agenda 21 plans 
 
Agenda 21 plans were enacted by the city council of Linköping and Norrköping and 
were presented to the city as key documents. The local Agenda 21 documents were 
supposed to be a guide to the each municipality’s activities and objectives. Thus 
Linköping’s Agenda 21 plan stated: 

‘This means, for example, that future...energy supply decisions are going to correspond to 
the long-term plans in the local Agenda 21 document.’ 

 
The process that led to a local Agenda 21 plan was similar in the both municipalities. 
The ambition was to give all the inhabitants an opportunity to influence how goals and 
visions were formulated in the plans. Thus the information materials sent out to 
households and the ideas in the international Agenda 21 agreement were presented at 
open meetings. The proposals put forward by the inhabitants were collected and 
grouped in a number of defined sectors. Thereafter different groups continued to 
define goals and measures within the defined areas. The energy goals in the local 
Agenda 21 plans stressed that energy should be supplied by renewable energy sources 
and emphasised the importance of reducing energy consumption.  

Both cities employed Agenda 21 co-ordinators who administered the development 
of a local Agenda 21 plan. In Norrköping the co-ordinators focused on engaging 
people in different projects, arguing that it was more important that people did 
something than that the specific goals in the plan were implemented.  

By contrast, in Linköping the Agenda 21 coordinators strove to implement the goals 
in the Agenda 21 plan. Politicians made statements and produced documents 
supporting the plan, but failed to provide support when it came to implementing it. The 
co-ordinators visited the local energy company to present the finished plan to them. 
They also informed the company about those parts in the plan that they were supposed 
to implement. However, the energy company board and management were very 
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critical of the plan and stated that financial considerations meant that they could not 
precluded them from implementing several of the energy goals. The energy companies 
thus saw the document as a visionary statement and not a strategy to be pursued. The 
Agenda 21 co-ordinators felt powerless. Their only weapon was arguments. In other 
words, all they could do was to convince the energy company and other actors that 
they should act in a certain way. They ran into the major problem that while everyone 
expressed verbal support for Agenda 21, it was very hard to get people to act in a way 
that supported Agenda 21´s goals and visions. Neither Linköping’s coordinator nor 
Norrköping’s succeeded in mobilising support from the boards of the energy 
companies.  

 
Role and influence of the energy companies 

 
The boards of the local energy companies played different roles in Linköping and 
Norrköping. Linköping has an independent self-regulating energy company, with a 
strong company board. The members of this board often actively mobilised support 
from the members of the city council. Several actors were of the opinion that 
Linköping had something like an ‘energy board party’ on the city council. The 
members of the energy company board acted as a unit, a party, on the city council, 
regardless of the position of their own political parties on energy issues. 

Norrköping has had several reorganisations in the energy area and there has been 
more diffuse activity. Here the members of the energy company’s board were often 
criticised for having a poor support in their political parties and in the city executive. 
Consequently the energy company’s management could not be sure that an issue 
which gained support in the company board would also gain support in the city 
executive board. The company’s management often had to mobilise support from the 
municipal executive committee.  

In Linköping the energy company was generally seen as an important technical 
resource with the capacity, knowledge and interest to take responsibility for technical 
support in the municipality. In Norrköping the energy company was seen more as an 
important economic resource than as a technical resource. During the 1990s the energy 
company more or less forced to assume responsibility for other municipal activities 
such as water, sewage disposal and waste treatment. In 2001 the company was sold to 
a private bidder.  

In both municipalities the energy companies´ technical competence was an 
important explanation of why they could exercise power over the local energy system. 
Common explanations of why the politicians often could not or did not exercised 
power were that they lack technical knowledge and that the deregulation of the 
electricity market had moved the power from the politicians to the customers. 
 

Conclusions 
 
Kaijser, Mogren and Steen argue that the Swedish parliament’s energy policy 
objectives during the 1970s can be seen as marking a change in the doctrine of the 
energy sector, a change from a supply doctrine to a doctrine of greater efficiency. The 
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efficiency of energy use was to be improved partly through efficient utilisation of 
energy flows, partly by making use of renewable energy sources, and partly by 
efficient end-use. 

The case studies presented here show that there was still a relatively clear divide 
between energy supply and energy efficiency. In the municipalities studied, the energy 
system was divided into three independent policy areas, one dealing with supply, one 
with conservation and one with environmental questions related to the Agenda 21 
visions of an ecologically sustainable energy system. These three policy areas were 
handled separately because they were separated organisationally, based on different 
knowledge foundations, and had different objectives and time perspectives, different 
system limits, and different visions of how to built an ecological energy system.  

The division into three policy areas reflects the practical and formal division of 
responsibility in the municipalities. Energy conservation was managed by the office of 
the town planner and the housing companies. Energy supply was handled by the 
energy companies. The environmental policy was handled by the Agenda 21 co-
ordinators. 

Those working in at least two of the policy areas worked to establish policy 
coalitions that mobilised support for the objectives and visions formulated for the 
policy area. The supply coalition consisted of the energy companies´ management and 
the members of their boards. The environmental coalition consisted of the Agenda 21 
co-ordinators, appointed environmental representatives in the municipal 
administration, and politicians on the environmental committee. The conservation 
policy area did not have a policy coalition, but during the period when the 
municipalities had energy advisors, they mobilised support for these issues. Energy 
conservation gained the support of elected representatives when it coincided with the 
interests of the two other policy areas. 

The dominant policy coalition in both municipalities was the supply coalition. It 
was their preferences that often controlled which objectives were implemented. The 
dominant role of the supply coalitions can be explained on the basis of the following 
factors: 
 
• They had system builders at different decision arenas who mobilised support for 
their interests.  
• They had resources to undertake investigations and to gather information that could 
serve as a basis for the discussions. 
• They could use their competence in planning and investigation.  
• They were often the ones who formulated the energy systems´ problems, objectives 
and visions in energy plans and other investigations. 
• They used non-local factors to support their arguments; for example, they cited 
legislation, taxation and environmental norms.  
• They were economically independent because they got their income from customers´ 
fees. 
• They had the power to decide which supply measures should be implemented.  
• They periodically had power over the dispensing of energy advice.  
 
The reasons the other coalitions could not exercise power were the following: 
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• Their policy entrepreneurs were represented in only a few decisions arenas. 
• They lacked economic resources. 
• They had a weaker desire to exercise power over many of the energy questions. 
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     Bilaga 1                      
 
Exempel på intervjuguide för en förtroendevald politiker 
 
Inledning – presentera mitt avhandlingsprojekt 
Anonymitet? 
 
Kommunen och politisk roll 
När blev du politiskt engagerad och varför? 
Varför tog du det uppdrag som du har nu? 
Vilken är din viktigaste politiska fråga?  
Hur är du engagerad i energifrågor? 
Varför har du engagerat dig i energifrågor? 
 
Kontakter 
Vilka kontakter är viktiga för dig som förtroendevald och för kommunen i allmänhet? 
Vem upplever du att du som person/kommunen får stöd av i energifrågor? 
Vem/vilka menar du är drivande i olika energifrågor i kommunen? 
 
Kommunens roll  
Vilken är den viktigaste energifrågan i kommunen? 
Vilken är kommunens roll för energisystemet? Vilka energifrågor är viktiga för 
kommunen? 
Vad är kommunens övergripande mål på energiområdet? 
I vilka frågor kan kommunen påverka? Inte påverka? Vem i kommunen? 
Vilka energifrågor har du drivit? Andra förtroendevalda? Lyckade/misslyckade frågor? 
Viktiga knäckfrågor under 80- och 90-talet? 
 
Energiplanen – ansvarigt organ, innehåll, finansiering, genomförande, betydelse för 
förvaltning/bolag/politiskt  
Agenda 21-planen – innehåll, finansiering, genomförande, betydelse för 
förvaltning/bolag/politiskt/kommunens energimål 
 
Energihushållning – ansvarigt organ, innehåll, mål, finansiering, genomförande, 
betydelse för förvaltning (kommunala fastigheter, Hyresbostäder)/bolag/politiskt 
Kommunal energirådgivning – ansvarigt organ, framtid, innehåll, finansiering, 
genomförande, betydelse för förvaltning/bolag/politiskt 
 
Energibolaget 
Vilka fördelar finns med att produktion och distribution ligger i aktiebolag? 
Nackdelar? 
Förändrades relationerna med bolaget i och med bolagiseringen 1993? Styrning? 
Ansvarsfördelning? 
Hur har kommunen styrt NME – aktiv eller passiv ägare 
Var politisk representation i energibolagets styrelse viktig? Varför? 
Vem hade du mest kontakt med på bolaget? Hur, när och var skedde kontakten? 



Bilaga 1 

 216 

Hur gjorde du när du ville påverka ett beslut i bolaget? Exempel på 
lyckade/misslyckade beslut? 
Varför valde ni att sälja ut NME? Varför hela bolaget? För- och nackdelar? 
Vem drev processen med en utförsäljning? 
Motstånd? 
 
Övrigt 
Något du vill fråga eller tillägga? 
Andra relevanta aktörer att intervju 
Återkomma med fler frågor? 
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     Bilaga 2                     
 
Exempel på intervjuguide för en kommunal tjänsteman som deltagit i framtagning 
av en energiplan 
 
Inledning – presentera mitt avhandlingsprojekt 
Anonymitet? 
 
Personen och organisationens bakgrund 
Din bakgrund? 
Hur har du skaffat dig kompetens kring energi? 
Hur arbetar ni med energi i er verksamhet? 
Hur finansieras er energiverksamhet? 
Hur arbetar du med energi i din dagliga verksamhet? 
 
Deltagande aktörer 
Vilken var din roll i energiplaneringen? 
Vilka andra aktörer deltog? 
Vilka aktörer deltog inte? 
Vem var drivande i energiplaneringen? 
 
Energiplanens utformning 
Hur bestämdes energiplanens innehåll? 
Vad är energiplanens syfte? Vilken var den centrala frågan i planen 
Vilka frågor uteslöts? Varför? 
Vem bestämde vad planen skulle innehålla? 
Var alla överens om innehållet? 
Vilka frågor har varit enkla att enas kring? Vilka har skapat konflikt? 
Vilket stöd och av vem upplevde du att energiplanen fick? Du som person?  
Ifrågasatte någon energiplanen? Vem? Vad ifrågasattes? 
Anpassades energiplanens mål till redan befintliga energimål som finns i kommunen, 
t.ex. i miljöprogram, energibolag, bostadsbolag? 
 
Implementering och uppföljning 
Vad har hänt efter att planen har antagits? Vem/vilka kan genomföra mål och 
åtgärder? Har du några uppgifter kvar med koppling till energiplanen?  
Har någon uppföljning skett? 
Energiplanen framtida roll? 
 
Övrigt 
Något du vill fråga eller tillägga? 
Andra relevanta aktörer att intervju 
Återkomma med fler frågor? 
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